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J O A N N A
Koningin van Napels,
OF

Den Trotzen Dwinger.
TREUR- BLY - E Y N D S P E L .
— "toUuntur in alt urn
JJt lapfit graviort ruant. Claud .

Door M r. H . D . G

R A E F.

Gefieclt opiCAmfierdamfcbt Schouwburg!}.

fyjtcd

t' A M S T E R D A M ,
Lefcaittt, BoekverkooperopdenMiddddam.

OPDRACHT,
Aen de n

Erentfeften, voorzienigen Keer ,
DE H E E R

NIK.OLAES d e GRAEF .
YN HEER , E N OOM ,
Den wijzen Kato ,die door zijne uyt fteeckentheden , een driedubbelde lo f
verkregen hadde, van te zijn den kloeckmoedighfte veltheer , den voorzichtighfte Raetsheer ,
als ooc k med e de n alderwelfpreeckenft e Orateur ,
wert t'alle n tijde n gezeyd t , de zijn e ingepren t t e
hebben , datze reeckenfcha p va n har e leedigheyd t
moften geven. Hiero m konde hy den grooten Scipio,
die d'eerftemet de n doorluchtigen naemvan Africane r
verciert is geweeft, met de alderuytgezochtfte woor den niet genoegh prijzen. Om dat hy zeyde,noyt minder leedigh te wezen, als wanneer hy leedigh, en noyt
minder alleen, dan dat hy alleen was . een heerlijck e
getuygeniffe , en inde r daetee n groo t e n wijs man
waerdigh,welcke te kennen geeft dat hy in leedigheydt
zijne gedachten met voortreffelijcke dinge n beezigh te
houden, ende in eenigheydt me t zich zelve n o f van
oorlogh,of van vrede gewent was te fjrreeckenj o p dat
hy aimmer.zoude ftil wezen, ende den aenfpraeck va n
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and'ren nietvftt i noode n te hebben. Enzeeckerzoo
men de waerheydc nie t zoeckt te bemompelen , zoo
rnoet men root uyt bekennen dat ter weerelt niet fchadelijcker kan bedacht werden, waer door d e mepfchen
eerder ten val en verderf geraecken als door de leedigheyt, die een wijde poorte oopent tot alle boosheydt.
Zoo dat eene der Ouden we l te rech t gezeydt heeft ,
dat d e leedigheydt i s een baermoede r va n beuzelin gen , ende een fti«fmoedervan alle deughden. de welcke d e wijft e e n fterckfte ter needer ruckt in een ftaet
der befchuldigden, hem dwingende d e deuch t by de
keel grijpende te vérfticken, om zoo een wegh te baenen naer het hol der altijtduurende pijnen: dit was het
genewaerom Demetrius veel lieve r ind e tente n va n
bet Romeynfche leeger, dan in een kamer van dartelheden e n welluften wilde befloote n zijn . houdend e een
Uil en leedigh leven,niet geoefTent zijnde door de worftelingen va n 't geval, voor een doode zee; want,zeyde'
hy , in leedigheydt te leven , is niet minder als veyligheydt, ja dat meer is boosheydt.
Om dan he t fchi p mijner ziel e zorgvuldighlijck t e
bewaeren voor 't ftranden aen die zoo vervaerlijcke,als
aenftootelijcke kli p , heb ick mijne leedige uuren nie t
bequamer weeten te befteede n al s i n he t leeze n de r
lofrèlijcke e n altijt hooghgeachte Dichtkonft j ' k zegh
leedige uuren , wel weetend e al s da t he t zwaerfi e
het zwaerfi e moe t wegen j ' t i s mijn s oordeel s ee n
groot gewin nu t i n leedigheyd t te vinden , alhoewe l
datter neuswijz e krijter s , 'k wil zegge n muggen-zif tende menfchen gevonden werden , wiens oordee l i s
met de fplinter ziender s va n he t pat de r gezonde re den afgedwaelt, poogende door ydele waend riften de
eedel-

eedelheyd der Poêzye,die in voorgaende eeuwen voor
heyligh gehouden wiert, uyt te roye n ende te verdelgen , .niet eens lettende op de heerlijcke ftoffê daer zy
is af handelende. Hiero m port my uwe belcheydent heydt, die U E. dez e loffelijck e weetenfcha p toe draeght, aen, omombefchroomdert'uwaert s t e na deren, e n offer e U E . mijn e eerftelin g DenTrotze»
Dwinger,zijnde uyt het Spaen s vertaelt door d'E. J.Barokus; beichermt het zelvig e onder de vleugelen va n
uw goede genegentheydt voo r het razen der hollende;
niet aenziende de onnozelheydt der letteren , maer de
neederflachtige onderdanigheyd t di e ick U E . be n
gehoorzaemende. ontfang t he t me t zoodanige n ge moede als he t ae n U E . wertopgeoffèrt , hiermede
eyndigende wenfche ick te blijven,

Mijn Heer, en Oom ,
Uw E.

Amft. anno 16S4 c ' c n x 7
van Louwmaent.

dien/lverplichte Neef

M'. H E N D . D E GRAEF ,
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Den

Op den

TROTZEN DWINGER ,
In Neederduytze vaerzen geftelt
door

M'. H E N D R I C K D E G R A E F .

O

Graef! indien't rrw ooren niet verveelde ,
lek fcro,terwijl uw rijmlufl beezigh is
Het dwingen van een Dwingtr oyt te beelde ,
Mijn zucht ontdecken; toe erkentenis
Van 't geen my dwingt uw werek na waerd teprijfen.
Vergun my dan dat ick mijn zangluft dwing
Op toonen, die uw dichekonft eer bewijfen ,
En loven, wantnw werek is zonderling
Verrijckt,met vaerze n diehoogdravenddraven,
Gy volgt hetSpaensin Neerduyts geeftig na;
Bctoonende uw loft, om zoo te graven
Dat tijt, en ontijt beyde n komt te fta,
Gelijck het blijekt, terwijl gy voor gaet fpatten
In 't geen Natuur u gnnftigh heeft verleent.
Wie kan 't geen onbegrijplijck is bevatten,
Hoe 't jeugdigh breyn met 't grijs verftant vereent ?
Geen pen beeft kracht genoegh dit uyt te drucken.
De geeft doorwaerende het breyn haet Hof,
Bouwt op in ontijt zulckc meefterftucken
Die elck verrncken, om een eeuwigh lof
Naemruchrigh door het aertrijck te verfpreyen.
Mijn Tijtgcnoor, uwdichtkonf t iswe l vvaert
Een lofgalm die mijn geeft u toe komt wcyen
Na d'eys van uwe vaerzen, die gy paert
Met d'eygenfchap, van tijt, en plaets, en zeden,
't Gebruyck.van ieder fteitgy zoo in 't licht,
Datick ow lof met kan genoeg ontleed en.
Voldoe ick 't alles niet, 'k betoon mijn plicht,
En wenfeh u zulck een eerkroon op te zetten ,
p i e Tijt noch Eeuw kan door haer macht verpletten.

Opdfcn

T R O T Z E N DWINGER. ,
gerijtnt doo r

M'. H E N D R I CK D E GRAEF .

V

Oordefen heeft out Roomgeroemt op hoer Tooneelen,
Voor dees had Grief km d"eer vim ftedU frézy ,
D'Atheenx* leuthtfchun toen een wonder in httfpeelm
Op '* hooge Schouw-looneel: moer heden roemen wy
Op die f eertijtel voert vim Öngrens Prins zijn wreetheyd.
Minerfvoor hem dreets de groene LauWr geroet Uyit.
De kroonxMcbtJpeelt hoer rol in 't oop'nen^ der gordijnen ;
Andreas "woed, en welt, doet davren 't Schouw-tooneel
Jot Napels Koningin hem doet zijn macht verdwijnen ,
Zoo krijgt een dwingelant eenfmaetb're doot tot deel ,
Het wanckelbaer geluck rolt hier den Dwinger tegen.
Geen wouwen fijn door dwang tot minnen te bewegen.
Dm raeckt door tnommery ter doot den Trotztn Dwinger ,
Dus is des Napels fchrick zijn wrede ziel ontrooft.
£<» tedelmoedig hart vrieft voor geen blixemflinger.
Men [et Tarant de Kroon va» Napels op het hooft»
Terraer na dwang, en Uet, is tot hoer wenfch gekomen.
Wie xigh van fchrick ontflaet heeft geen gevaer tefthroomen.
VVel G R A E F , graveert zoo door uw voorgenomen lufttn ,
'* Ontbreeckt uWfanggodiuamgtenhooghdravendfiof.
Etn wijs vernuft foeckt noyt in leedigheydt te ruften.
Wie kun/l, en eer bemint verdient een dubb'le lof.
Voer voort.op dat uw noem onfterfelijck magh warden.
Wiens kunfi geprtftn w*rt,fdfleets in btnfi volharden.

Iacob Kemp.

IN-

H

I N H O U D T .

ier dwingt een Dwingelani een Koningin tot min ,
Wiens trotze Dwinglandy , het Napels volek^ dorfi
moorden.
JMaer neen ! Joanna band Andreas uyt hoer zin ,
Toont Lodtwi)ckjaaer min, utens min hoer min bekoorde*
De kroon en minzucht voert den Onger na zijn graf,
Tarantoos Prins ten troon, door d"Echtgekroimt tot Koning.
Zoo krijgt een Dwingelandt ttjn rechtverdiende ftraft
Als hj voor kroon, en paf een koort krijgt tot belooning.
Dus ziet men afgekort Andreas levens draet,
Geen quadtr Trins als die zijne eygen welvaert hoer.
V E R T O O N D E R S .

Joanna, Kóninginne van Napels.
Andreas, Prins van Ongeren, neef van Mathias.
LctUwijck, Prins van Taranto.
MAthias, Prins van Ongeren, neefvau Andreas.
Ifabeüx , Princeffe van Ferrare.
Antonio, Ongers Graef, Andreas gunfleling»
Tancredo, dienaer van Prins Lodewijck.

Jiartogh Un.
Marquis Ltontü».
GratfVrfino.
I£*a

'
£ Staetjuffers van de Koningin»
TiUno, Onger s Hopman.
Speelt in, en om1 Napelj.

Den

Den Trotzen Dwinge r 9

t

of d e

Gedwongen Liefde.
HET E E R S T

E BEDRYF

.

GroefAntonio, Prins Mathiat,

Ara. f~~1 O o heeft 't zich alle s in u afzijn toegedragen .
M*t. M I k fta om 't geen gy zeght in mijne ziel verflagen*
* ^ Hoe ! is de Koningin vervallen tot dees ftaet \
Ant. I a zoo het zoo niet waer, zoo zou ons quader quaet
Ontmoeten. Hymen s toorts moet nu in Napels Diaken ,
Of Napels zal in ruur door Ma vors toorts geraefcen.
De Prins Andreas dwingt hier toe de Koningin.
'Mat. Ach! wat beftaet hy niet door zijn ontoombre min.
Ant.En fchoon mijn voorzorgh poogt zijn voorneem te beZoo gaet hy als ontzint zich tegen alles zetten, (letten ,
Hy fteunt op Ong'rens Vorff die al dit werek beloont,
Waer door hy hem alreets gelijcfc verwinnaer kroont.
Mat. Hyhaeckt nochtans na vree.
Ant. Di e zoeckt hy te bekomen;
En daer toe is dees plaets voor and're uyfgenomen.
Ma. Nochtan s haer majefteyt di e wil geen trouwverbont
Die hare keur verdeelt, zy heeft met hart en mont
Geuyr, wat Prins haer ziel in alles kan behagen.
Zal Prins Andreas dan door 't ftrenggewelt bejage n
't Geen ziel, en hart weerirreeft ? gewis hy valt te nart i
En deze nootdwang baert een algemeene fmart :
Hy wil te onbedaght zijn wil naer wenfch volvoere n
Met krijgers die niet doen als muyten, en ontroerenDoor d'onbeloonden dienft, en honger die haer prangt,
Waer door zijn legcrmaght gee n kkéoen krack ontfangr.
A
Oocfc
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Oock is my zoo een brief terftont te r bant gekomen
Van Prince Lodewijck, met wien 'k heb voorgenomen
Een valt verbonden trouw te maecken, waer in hy
Andreas licht van woon beklaegt van veynzery,
Vermits zy t'zamen in beloften zij n getreden.
Want ee n ftaet-znchte Prin s verbint zich ae n gee n eeWen hy zijn voordeel ziet.zoo dat hy met dees hoon(den
Alleene hem niet treft j maer my oock mede. fchoo n
Wy twee verfcheyden zijn zoo voelt nochtans mijn harte
Een hoon, een ongelijck, en door dees twee een fmarte.
Heer Gtaef mijn heevigheydt geeft u dit te verftaen ,
Op hoope dat uw raet de Prins zal helpen raên
Tot heyl, en niet tot dwang van 't Rijck, of nagebnuren.
Wat onheyl móet een man van Staet niet al bezuuren
Eer alles gaet naer wenfch»
Ant. Zulcks toont ons de Vorftin .
Mat. Di e van een dwingelant gedwongen wert tot min.
Niet om de Koningin zijn heyr hy herwaerts ruckten j
Maer wel om Napel s kroon.
Ant. Zo o hem dees kans geluckte,
Lagh kroon, en ftoel om ver! een dwingelant betoont
Zijn aert in 't woeden; ja de Koningin verfchoont
Hy niet meer als 't gemeen j ick ken zijn aert.en zeden.
Wil door ftae*zuchtigheyt,noytvolgen raet, noch reden.
Mot. Zacht Grave, 'k hoor gerucht, en 't fteeken der tromAjit. Het is de Koningin, en Prins Andreas, met
(pet.
Haer Eedelen verzelt. n u zal de uytkomft blijken. (ken
Mat.'k Vertrou w haar Majefteyt za l zulck een vonnis ftrijcDie he m hee l hooploo s maeckt . wanttrotzendwing' Mishaegt die 't Al regeert. (land
y
trim Andreas. Koningin loannx. Margareet.
Laura. Prins MaibUs. Gratf Antonio.

^ « . i n E e f t welko m hier by my ,
"* Doorluchte Koningin.ick kus uw fpeer, en wapen ,
N n g y vo l oorloghsmoe t gcnaeck t mij n oorloghskna pen. E
n my
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En my als een godin, ó moedige Belloon,
Die d'oorloghsgod t vo l moe t ftoot va n zijn oorloghstroon,
Hoe d orft haer ma jefteyt doo r 't ftael, en harnas dringen*
je». De Tijt my baert door rijt veel ziels veranderingen .
Deoorzaeck van mijn komft, Andreas, die is dit,
Nu ick mijn Vaders kroon als Erfgenaem bezit ,
My niet wil regens wil met u in d Echt vermengen,
Door dien ick uwe min zal nimmermeer gehengen.
Dit is waerom ick u in 't harnas hier verichijn.
Ga keer na Ong'ren weer, zoo fultgy mijne pijn
Verzachten, en mijn ziel daer door o p 't hooghft verbly 't Is beeter met de reen, als met het ftael te ftrijden. (den.
Een edelmoedigh Prin s Iaet zich tot weldoen raên.
And. Een Eedelmoedigh Prin s kreuckt zijne lauw'reblaén
Als hy het (praeck-lit viert dat helden eer vermanden.
Ko. Het ftael door wraeck-luft blin t ontziet geen kroon,
noch landen:
(Vorft
Dies geef mijn reen gehoor, Ichoon gy voo r Ongren s
Gelijck een tweede Mars, het gladde harnas torft
Tot voorftant va n zyn kroon, ik zweer u by mijn Staten."
Dat ick u meerder als den nacht den dagh zal haten.
Men ftelt Natuur geen wet, fteun op geen huwlijx-luck j
Wie met de morgenzon ten troon ftijgt, leyr vol druck
Ten Rijcx-troon uytgefchopt.eer d'avont-ftarkomt lichten,
Daerom laet dwinglandy, ö Prins, voor reden zwichten.
Men brengt door geen gewelt een Koningin ten trouw.
De dwang voegt een flavin.geenhoogh-geboore vrouw.
Het geen de menfch vernoegt.dat is in ruit te leven.
And. Om die te vinden ick my herwaerts ginrk begeven
VoorNapels met mijn volk.'k hebnoyt.Vorftin, getrach t
Dit machtig h Rijc k doo r dwan g t e brenge n i n mij n
macht!
O neen ! een ftercker drift heef t mijne ziel bewogen.
Gy kent uw legermacht, en niet mijn groot vermogen.
A2
Uw

4

D E N T R O T Z E
N
Uw fchoonheydt mijne ziel heeft in een ftrick verwart,
Schoon weederfpannigheydt verblinde n doet het hart
Van u, 6 Koningin ! uw ftraffereen my wecken
Tot gramfchap, doch 't gedult d'oploopentheydt kom t
decken,
En finoort mijn heevigheydr. Andreas hem verlaet
Op uw heer Vaders woorr, of wapens, kieft wat ftaet
U aenftact, in de vree, of oorlogh vreucht te fcheppen.
Te. Het oorlog h baert geen vreucht, wilt van geen oorlogh
reppen,
Uwdwing'landygevreeft, noc h Alexanders macht
Deweereltsgeeflelroê, wien s onwaerdeerb'r e pracht
Onnoem'lijck is , zal mijn gedachten noyt ontfluyten.
And. Dae r plaetftgy Lodewijck, en band Andreas buy ten.
Ko. 'k Verfta niet wat gy zegt, of wat uw breyn verdicht.
Heb ick, zegh Margareet, en Laura, mijne plicht
Oneerlijck oyt betoont.
'Mar. G y hebt, door zorgh gedreven
Tot voorftant va n 't gemeen, u in 't gevaer begeven.
'And. Vorftin verfmae t gy my ? die u in als bemint.
Ko. Gy meent de kroon, niet my. Ioannaisnietblint ,
Zy heeft al lang bemerekt wat gy pooght te beoogen.
And' Zij t gy gelijck een rots vervremt van mededoogen.
Ko. G y flijtuw volck, en tijt, voor Elmo heel onnut.
And. Wi e dwingt Andreas die het woedend oorlogh ftur?
Vorftin ee n Prins u fmeeckt als flaef,wie kan geringer ?
Xe. Wien s dwing'land y mij n Rij ck belaegt , haTrotzen
Dwinger.
And. ' t Oploopende gemoet verblint u van de reen.
Ko.'k Ontzie geen ftrenggewelt voor 's Rijx wel va ren, neen.
And. Wi e derf t mij n oorloghs-moe t , en dapperheyd t
weêrftreven ?
L»u. Hae r Majefteyt, di e u berooven kan van 't leven.
K«. Doo r mijn gezicht zult gy noch fterven,wcgh van hier.
"kBenueenBafilisk.
And. Schoo n dat de gloet uws vier
Mijn
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Mijn lichaem al verteert, mij n ziel blijft u w verwinnaer.
Mar. Mevrouw he t fchijn t h y (peel t me t u geveynf l d e
minnaer. ('
t glas.
X*. Laet veynzen den tyran wiens heerfchzucht blinck t als
Mat. Onluckigh is die geen, die noyt onluckigh was.
Ant. G y ziet de rampen niet die Napels ftaen befchooren.
Ko. Geluckigh is hy die het onheyl ziet te vooren,
Noch veel geluckiger als men 't gevaer ontduyckt.
And. Zoo wert een minders trots, door 's meerders macht
gefnuykt,
(nen.
Wie door gebeên niet wint, moet door 't gewelt verwinKo. He t honderthoofdigh beeft zal een tyran noyt minnen.
And. Weet gy wel wie ick ben?
Ko. Een Kakus voor dit Rijck.
And. Ic k min u als my zelfs.
Ko. Ic k ra verrader , wijck.
And. O wrede !
Ko. Snoo tyran!
And. Geliefde vyandinne!
(winnen.
Ko. H a Trotze n Dwinger die my poogt doo r dwangh te
And. 'k Zal Napels Adeldom doen buygen in het kort.
Ko. Al s gy, als Élis Vorft, ftaetzuchte legt geftort.
And. Nu gy ha trotze vrou,van geen verdragh wilt hooren,
Zal ick u moedigh Ros zoo pricken met mijn fpooren ,
Dat al de weeren: zal gewagen van dees daet,
Nu gy den Ongcr trots dus voor het voothooft flaet.
Ko. Ick zal door mijne vlucht mijn doot,uw woên beletten.
And. U w macht i s machteloos, mij n macht kan't al verpletten, binnen.

H

Prins Andrea*. Prins Matbiat. CrufAntonit.

Oefchoon verdwijn t mij n zon , wiens glan s he t
oogh verblint.
Mat. Zy ftijgt te paerr, en ylt veel fnelder dan de wint
Na Napels.
And, Schoo n zy vlied zy boud mijn zieigevangen.
A3
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Gy helden ach wat raet!
Mat. Wa t raet ? dat gy 't verlangen
Van hare byzijn dooft in 't yzige gebergt.
And. Ho e ? hebt gy geen gevoel, dat gy mijn ziele tergt
Tot heevigheydt ? zijt gy van de Natuur verbaftert ?
Laet af dees bitze reên,en op de min niet laflert;
Noch weeder-ftreeft my niet. heef t niet mijn legermacht
De Mataloon een fchrick anghft valligh aen gebracht
Als he m mij n oorloghs-nae m qua m door t gerucht ter
Andreas is tot Kroon, en Scepterftaf gebooren. (ooren ?
' t Staetzuchtig h har t zoeck t mee r d e Kroon, da n d e
Zy is mijn ziels vermaeck.
(Vorftin.
Mat. Di e u zal brengen in
Een ftrick, waer door de ziel het lichaem zal begeven.
Ant. Brach t Babels Koningin vorft Ninus niet oin 't leven.
Mat. Kandaules eer hy 't will was van zijn kroon ontbloot.
And. Die Ninus brasht om hals door Ninus quam ter doot,
Mat. Mol l Konftantijn de Kroon van Konftantijn nie t nuffen ?
(fen,
Ant. Toe n So ë zont haer Vorftnaer d'afgront s duyfternif Mat. Heef t niet Ireen de glans van Griecken-lant verdooft .
Ant. Mycee n zag h doo r ee n vrou w haer opperhooft ont hooft.
Mat. I^etBellezariuseen baeck , en voorbeelt wezen.
And. Ee n di e d e vree s nie t vreef t , waer heeft die voor te
vrezen?
Mat. Wiertnie t Hippolytu s van 'tpaerdenhoefvertreên .
And. Roemwaerd e helden die man-moedighhebrgeftrec n
Met my in 't velt van Mars, hoe kan uw ziel gedoogen
Dat een vervrouwde Prins door zijne toover-oogen
De Koningin vervoert ? zult gy dus koel van moe t
Verdragen Lodewijck, daer wy uyt Eelder bloet
Dan hy, van ekk vermaert doorluchrigh zij n gefprooten ?
Hy onderkruyrit het hart der trouwfte Rijcxgenoote n ,
En zoeckt zoo door haergunfl: te ftijgenop dé troon,
Ten foiaet van ons: ick zweerde koonincklijcke kroon
Zal
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Zal nimmermeer dekruyn va n dien vervrouwde eieren;
Al zou zijn fchittrent ftael mijn ziel ten afgront (tieren.
Mat. Were Ifabella,'Prins, nier meer van u geacht.
And. Ferrare hield ickeer in waerde. n u .'nu! tracht
M'jn ziel de waerdighecn van Napels te verkrijgen .
Zoo gy wilt weldoen, wilt van de Princefle zwijgen.
Door die n 'khaernie t meermin , wan t hebbende doorgront
De ftaet van Ferdinand, weeck ick om door 't verbon t
Mijn leve n me t zijn kint door Hymens band te ende.
Toont het Konterftytfelvan IfabetU.

Of wel 't nauwkeurigh oog h een fchoonder beel t bekenAls 't beelt van I fabel? hoe aardigh is 't befneên ?
(de
Te groot, noch kleen van leeft, als een godin van leen.
Bezie hoe verf Natuur tendeele komt gelijcken.
Ant. D e Napelze Vorftïn voo r Ifabel moet wijeken .
Mxt. Dit beelt niet anders heeft van nood en als de ziel.
And. Princefl e Ifabel mijn ziel weleer geviel
Maer nu niet meer. ó neen! ick ftaals opgetoogen;
Dat waer ick ben ick zie Ioanna voor mijn oogen.
Mat. Wijs is hy die voor al in als zich zelven ken.
And. Ick ben niet die ick fchijn, en fchijn niet die ick ben.
And. binnen.

M

f rinsMatbias. Groef Antonio.

Yn 2iel van vreuchde kan haer nauwelijx beftieren .
Zaegt gy daer Ifabel niet voor uw oogen zwieren!
Ant. Heef t u de min vervoert ? laet af, wa t zal dit zijn !
Mat. Antonio, mijn ziel gevoelt de wreetfte pijn
Die men ter weerelt lijd. wan t nu ick heb gegeven
Mijn zie l haer fchoonheydt, fchijntditlichaemnietrele Ia door haer fchoonte Graef in Napels al vervoert, (ve n j
Ant. ' t Aen lockende gezicht my oock de ziel ontroert.
Hoe ick dit beelt mee r zie , hoe ick haer meer moet minMat. Zy is alleen het fchoon der Napelze godinnen, (neo.
Vergeefs is Pergamum geraeckt in gloeyend vuur:
A4
Gy

f D E
N T R O T Z E
N
Gy hebt de dootfteeck wegh, en ick voel het quetzuor
Van Ifabellaes pijl die my de borft doorboorde .
Ant. 'k Zal voort na' Napels fpotn a l zou men my vermoorMijn hart brant heeviger als Etnaes felle branr, (de
.
£en beek 't welck roerloos is, twee levende vermant.
'kZal nemen 't beek tot fchildt, wiens fchoonte my vervoerde.
.Mtf.'k Volgh Dafne die Apol door min zijn ziel ontroerde'
lfabeü». Timer e Au

Ant. Mbt.

linnen,

Ancredo hoort gy niet ?
T
Heel wel !
j/i. Wae r is uw heer ?

Tan. 'k Loof in den hemel.
f/a. Hoe ! wat reen zijn dit ? wanneer (warren
,
Gereyft. fpreec k op, nu voort , wil t my dees re?*n ontTtrn. 'k Zegh in den hemel; want daer zoeckt hy by de ftarNa zijn geboorteftar. ruf t niet voor hy ze vint. (re
n
'k Vertrouw hy Starren eet, en kauwt geduurigh wint.
'ifa. Zal het geftarnt de Prins zijn liefde oopenhaeren ?
Td».Hy zoeckt vaft na die ftarwaer meê hy trach t te paren,
j/i. Wi e zal, Tancredo, doch die overfchoonezijn .'
Tan. u w Hoogheydt, die de Prins verlichten kunt van pijn,
Of andersfins een weeuw di e wonder wel by 't geit is,
Het geit geit overal.
jfa. Welhoeof'thiergeftel t is ,
Weet g'pnbefchaemue we l met wie dat gy hier fpreeckt ?
Tan. Me t een die over dagh in lange rocken fteeckt.
Mevrouw» de Prins,
'Jfa. Vertreck.
Tan. Wil t u nu vriendlijck toonen ,
En aen Tancredo 't geen hy heeft gezeydt verfchonen.

M

Trim Lfdewijck. Ifrbeütt.

Tancredt bin.

Ynlfabel.'
Mijn Prins, waer heeft mijn lief geweef t

7.00
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Zoo langen tijc van my ? wij! mijn bedroefd e geeft
Van zorgen opgevult om u gaf zucht op zuchten.
Uw afzijn Ifabel voor ongeval deed duchten.
Hoe ftaet het met de Staet, en droeve Koningin.
Lod. D e Koningin vol moets heeft met haer hofgezin
Het harnas aengegefpt, e n trocken onder d'ooge n
Van Prins Andreas, die zich jammerlijck bedrooge n
Zal vinde n eer hy 't weet. het fchirterent geweer,
De blinckende heimet, en drillende oorloghsfpee r
Hem maeckte heel verzet, h y eyft de kroon in handen ,
De Koningin ten Echt, of anders door 't verbrande n
Te delgen al het geen dat zich tot prael vertoont.
Princes, de Koningin door trotfe reen gehoont (gen
.
Stelt man.by man,enk)ing,b y kling,voor ' t Rijck te waIft. Hoe! fchept den hemclvoogt in dwing'landy behage n ?
Daer hetgewelt regeert daer moet de vryheydt voort.
Led, Wae r da t de heerfchzucht hol t daer klept men brant,'
en moort. (fpreeken
.
Mijn la f gemoe t my boeyt, daer hoop my maen t tot
i/i.' Wa t voor geluck beeft u de ftarrekonft geftreeken.
Lod. Geluck , zoo 't ongeluck mijn voorfpoet nie t benijr.
if*. De Waerheydts vader is de oude grijze Tijr .
Zijt gy Prins I.odewijck to t Kroon, en Staf gebooren,
Zoo wenfch ick u geluck. my komt hier mee te vooren
't Geen my is lang voorzeydt, als dat ick door de trouw
Zou werden Koningin, indien den Hemel wouw
Mijn wil naer wenfch voldoen , ick zou op uwe hayren
Den Lauwer veften van het Hartoghdom Ferrare' ,
Ha Prins! die ick veel meer als mijne ziel bemin.
Weeft gy mijn Koning lief, ick blijf uw Koningin.
Lod. Gy zijt een Koningin in fchoonheydt .
Prins Mtuhins, Prins Ledtviijck. Ifibtll*,
Linde liefde
Die my, door min verblint, zoo met uw pijl doorgriefde
Pat jek, 6 wrede! u moet volgen ziende blinc
A$
lodf
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Led. Het is de Prins Mathijs, zijt welkom waerde vrint,
Ay laet mijn vrientichap u gelijck 't behoort begroeten
Mat. Ac h ! zijt gy 't Lodewijck ?
Led. Di e ben ick.
jfa. „ Dit ontmoeten
„ Benijt mijn ziel haer vreucht.
Ltd. Hebt gy mijn brief ontfaên?
Mat. En wel ter deegh doorzien, doch om u herwaerts aen
Ben ick, man-moedige, gekomen om t'ontvouwen
Wat by my woont, men magh niet op 't papier vertrouPrinceffe liabel my doet te haerwaerts vliên. (wen
.
Haer beeltenis my dwongh te trecken om te zien (geven .
De fchoonheydt die mijn ziel voor ramp, de vreucht kan
Led. Andreas uwe neef haer fchoont dorft wederftreven .
Is de Princes niet fchoon !
Mat. De fchoonheydt zy verwint!
Led. Weet da t Prin s Lodewijc k allee n decs fchoonheydt
Mat. Ac h ! hemel! ach !
(mint.
Led. Zy laet haer liefde nu niet blijken.
Mat. D e dood my eerder dood'.dan mijne zjel zal wijeken
Van Ifabell a af. Prin s Lodewijck, mijn hoop
Heel hoppeloos verdwijnt, en ick, naer tijts verloop,
Zoo uwe vrintfehap my niet flut, na' t graf zal varen.
Led. Doet haer uw groetenis.
Mat. De n hemel moet uw fparen
Princefle lang gezondt, ick my geluckigh ken
Nu gy my gunt de eer dat ick uw dienaer ben.
jfa. Tarantoos Prins heeft my o Ong'rens Prins voor dezen
De vrintfchap,en uw trou\v,op't alderhooghft geprezen .
Waerom uw dienares u doet dees groetenis.
'Mat. Princefle uwe glans doet al de duyfternis
Die mijn gezicht bedwelmt op 't fpoedighfte vertrecken .
Princes het zal mijn ziel.en hart een vreucht verftrecken ,
Dat ick uw dienaer magh, Doorluchte, zijn genaemt;
Belooft gy zulx aen my ?
'Itai, Zacht Prins, fpreeckt als't betaemt.
Ltd. Wa t
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lod. Vat fterflijckmenfch moet nie t zijn oordeel met m y
Die door de liefde wert tot minneluft gedreven, (geven ,
Als dat zy haer geboort neemt boven uyt 't geftarnt ,
Doch op verfcheyden wijs . haer gloet die altoos barnt ,
Moet van een minnend hart zijn danckbaer aengenomen.
„ Tc Moet nu door veynzery mijn miniuil zoo intoomen,
„ Als of ick eeuwigh haet, die ick voor eeuwigh min.
Mathias zoo ick u by Ifabella in (ne
n?
Haer gunft te brenge n wift, waer meê zoudt gy my loo.
Mm. lek zou waer in ick koft my altijt dienftbaer toonen .
't Geluck wert eer gegunt een vrint, als vremdeling.
Le.'t Zou my een vreucht zijn,wijl myn min heel zonderb'ng
Valt keurigh in haer keur. nu haer, dan weer een ander:
Zoo my mijn wenfeh geluckt.ó Ong'rens Prins.zoo kanGeen blyderzijn dan ick. (de
r
M*t. \ Mi n oock.
Ui. Wi e doch?
Ma. Ee n beek
Wiens fchoonheydt mijne ziel.bet hart, en zinnen ftreelt.
Tapt. Prins Lodrwijck. Prins Mxhias. lfabella.

E Koningin ontbied zijn Hoogheydt voort ten hove.
D
Ga voor,ick volgh:wilt de Princes voor 't fchendigh
Qf ongeval mijn heer zorghvuldigh gade flaen.
(rove,

Princeiie, met verlof.
MM. Lae t zulcks vry op my
ftaen. Lod.
titmau
Nu ick uw zy verzel, laet zorgh.en onruft varen .
If*, 't Is wel te trooften, quaet getrooft t e zijn.
MM. Wiltfpare n
De tranen die gy ftorr. heeft haer Doorluchtigheydt
Oock kennis aen dit Beelt ?
If*. Zoo de befcheydendheyd t
Had plaetze by uw ziel, gy zoud door mededoogen
My (lellen 't beelt ter hant, en met my zyn bewoogen.
Die my door 't beelt ten toon voor ieder fielt ia 't Kijck.
Weet gy wie dat die is ?
Mét,

u. D E
N
T R O T
Z E N
MM. Andreas .
If». Lodewijck .
MM. Hy hare hoogheydt mint veel meerder dan zijn zelve.
lfa. Wien s valfche minzucht my zal in het graf bedelven.
MM, Nie t eerder voor de Dood u uyt zijn armen ruckr .
lfab. Zulcks blijckt wijl hy vertreckt , en laet my ftaenbedruckt.
Al wie op minnaers fteuntbouwt op de lofle winden.
MM. Princefl è zijnder ooc k meer weerelden te vinden.
lfa. Ic k ken maer een wae r in ons breyn vol onruft dwaelt.
MM. Zoo is uw macht te zwack dat gy 't naer eys betaelt.
lfab. Der vrouwen macht is zwack, wie niet heeft kan niet
geven.
Mat. Ga f ick aen u dit beek zoo waer ick zonder leven ,
Door dien uw beek mijn ziel ten deelen kan voldoen.
Jfib. Zo o acht gy dan de menfch een weerelt,na 't vermoên
Die 'k uyt uw reen verfta!
MM. 6 ja! wijl zy vertoonen
Een weerek, Ifabel, die in de weerelt woonen ,
Al wat de weerelt is dat ziet men in de rrrfnfch ,
Die ongeftadigh leeft , nu droef, dan na zijn wenfeh.
Dies is de prys van 't beek veel meerder dan gy meende.
lfa. Indien het my gelijkt zoo is 't u een geleende;
Want die het beft gelijckt is 't reen dat die 't behoort.
Mat. Zo o ick 't u ftelter hanr,zoo wert mijn ziel vermoort,
Door ' t aenzie n va n u w bee k genie t mij n zie l noc h
vreuchde.
lfa. Hoelhoud gy my gevaên?dit zijn geen Prince deuchden.
Men boeyt geen vrye ziel, mijn beeltenis gehoont
Leert kennen wat in 't hart van een geveynfde woont.
Prins Lodewijck, Prins Mtttbias. IfabcUa.

gy my geen geluck.
WEnft
Waer mede?

Ltd. Me t de Degen
Die ick tot 's Rijx beftier heb datelijck verkregen .
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De Koningin verwacht u Ifabella weer.
l/a. Ick ga trouwloozen, wacht tot dat ick weederkeer.
Mijn heer,ick neem verlof.houd mijn vertreck ten goede.
Prins M/tthim. Groef Antonio. Prins Lodewijck,
VJS7 El Graef Antonio, wat doet uherwaerts fpoeden ?
Ant> " Hetgeen Mathiaszoeckt, vervoert Antonio.
De min my herwaerts drijft,en jaeg t my hier, doch zoo
Gy Ifabella meent door Hymens band te echten,
Zoo moet dit glinftrend ftael ons minne twift eerf t flechZy is my toe belooft, 'k heb reen ick voor haer ftry. (ten
Lod. G y Heeren wat zal 't zijn, dit twiften ftelt ter zy,
Laet af dees heevigheyd, 'k verander van gevoelen,
Dies zou 't onnoodigh zijn t'zaem op een wit te doelen.
Mijn ziel vrouw Ifabel meer dan loanna mint.
Uut. De minnenijt maeckt u minnijdige verblint.
Ant. Dees kling zal uwe ziel ten duyft'ren afgron t zenden.
Mat. Als gy ter helle daelt, en fmoort in uw elenden.
Ant. Wanneer gy legt door 't ftael ontzeenuwr,en vermant.
hoi. Zoo fteeckt een vonc k het ftroo , het ftroo een hnys
aen branr. Vechtende
binnen.
HET T W E E D
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Murgtvrett. Koningin loanna, met eengoude Kroon in 't nstthtgewaed gemaskert uyt.

M

E-Vrouw waer toe dees goude Kroon?
Onnoos'le moogt gy dat noch vragen,
Weet gy niet wie die hoort te dragen
Voor zijn getrouwe dienft tot loon ?

Tarantoos Prins vol minlijckheden
Heb ick op deze plaets verdagt,
Diaen, Godinne van de Nacht,
Geley, geley de Prins in vrede
Tot my, die 'chart'm liefde brant

Veel
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Veel felder als de brant van Troyen .
Toen men zagh Iliam verftroyen ,
En Heótordoor Achil vermant.
O Margaree t gy kent mijn zinnen,
Wijl gy de fleuteldraegt van 't hart,
Ontfluyt dees borft, genees mijn frnart ,
Ay laet Prins Lodewijck hier binnen.
Mar. Draegh ick de fleutelvan uw min!
Zoo hoor ick dan voor al te weten,
Wat in uw boezem is gezeeten.
Vorftinne, oopen my uw zin.
*k Zal Anne zijn, die door medoogen
Was Dido in de trouw getrouw;
Wat werckt de min al in een vrouw;
Zy ziet uy t meer als Argus oogen.
Xo. Ick heb door lift uw trouw beproeft ,
En zal uw trouw op 't hooghft beloonen ;
Naer dat ick met dees kroon zal kroonen
Het hooft, om wien mijn ziel bedroef t
Verfmeltin droev e zilte tranen .
Wift Lodewijc k wi e hem ontbood,
Zijn ziel ontzien zou ftael, noch loot;
Noch blixem, vlam, noch oorloghs-vanen.
De fchaemre hield mijn tonggeboeyt ,
Toen ick door min geprickt gaf't teeken,
Waer dat de Prince my zou fpreecken .
De min i n rampfpoer 'tmeefte grocyt .
Mar. Mevrouw, zijn Hoogheydt zal haeft komen.
Ko. Zijn komfte mijne ziel ontroert,
Waer toe heeft my de min vervoert?
Wie kan een minnend hart betooaaen?
Nu Zefyrus zijn koelte ftiert
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Al ruyfchend door de elzen bladen.
O Prins" ! dees beeck roemt van uw daden,
Wiens nat langhs velt, en bloemen zwiert.
Zoo hy niet komt mijn quaat wen quader .
Mar. Ick zie hem gins, hy komt ons nader.
Prins Lodeyoijck. Tancrtio. Koningin lemn*. MargarttU

5

^T Wijg h my van Kabel;
Tan. " Z oo ach t gy dan geen woorden ?
Led. Ho e reeckel wilt gy dat dees kling o zal vermoorden ?
Tan. In 't alderminfte niet , ik waar veelliever door.
Lod. Heef t iemant ons gezien.
Tan. De Starren, doch geen noot
Hebt gy van 't lijf als gy my by u hebt. ' t vermoeden
Van zorgh bant van u af.
Led. ' k Zal u dees deucht vergoeden.
Ko. H y nadert my, vertreck.
lod. Wi e melt daer I.odewijck ?
M». linnen,
Ko. Een die u hier verwacht, de machtighfte van 't Rijck.
Led. Mevrouw , op uw onrbod kom ick u hier verfchijnen.
Ko. Hoe is mijn ongedult zoo groot ?
Lod. A y wilt verpijnen
De droef heydt d ie u prangt, nu 'k uyt ow zoete mont
Minftreelende verwacht liefkozerye . von d
Een minnend hart meer vreucht als gy van al zijn dagen ?
Ay fchoone, geef gehoor.
Ko. Nu 'k over u moet klagen ?
Lod. Hoe klagen over my \
Ko. Nae r dat ick heb verflaen,
Doet u Ferrare meer dan Napels vreuebde aen.
Een juffer gy bemint genaemt fchoon" Ifabelle.
Led. Ick bid ay wilt mijn ziel door deze reen niet quellen»
Ko. Ick weet gyhaer bemint.
lod. Ic k weet gyu bedriegt .
Ick min een ander beelt, om wien mijn breyn valt vliegt
In eenen oogcnblick veel meer dan duyfcnt mijlen .
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Xo. „ "Zoo moet men doo r d e lift in 't hart een s minnaers
„Of haer de pols al flaetrechtfchapen als 't behoort.(ylen
Led. 't Is Napels Koningin wiens fchoon mijn ziel bekoony
Xo. Zo o mint gy een in t hof.
Led. Ay wilt mijn ziel niet tergen
Totongcdult. 'kzeghja . d e alderfteylfte berge n
Veel eerder ftorten in des afgronts fwavelpoel ,
Eer dat Prins Lodewijck verander t van gevoel.
Wegh met de witte (lier. en Danaüs goude reegen.
Xo. Ic k ben geheel voldaen.
Led. Na dat ick overwege
't Gefchrift Mevrou w van u nu kort ontfaên. zo o kan
Mijn ziel geen weermir» biên aen u. d e oorzaeck dan
Dat ick dees tijt verfchijn toont mijn gehoorzaem harte.
Xe. Zegh ongehoorzaemheyd.dat m y baert angft en fmarte.
Led. "Zoo doet oprechte blijck van uw oprechte min.
Xo. Aenvaert dees Diamant, als of de Koningin
Van Napels u daer meê op 't heerelijckft vereerde ;
Een gift de wonde heelt daer haet het vleefch verteerde .
Ltd. Mevrouw e met verlof, door dien ick deezen nacht
Mijn nacht-ruft hebt gemift, en dat de zorgh my bracht
Tot onluft, maent de flaepmijn matte leen tot flapt*.
Xo. Begeeft u voort tot ruft .
Lod. Zoo gy wilt zijoeen wape n
Die my weerlooze voor gevaer, of ramp behoed,
Zoo kan weer na waerdy, de vrintfehap zijn vergoet,
Die gy vol liefde toont aen my een onbekende.
Xo. „De minnenijt my prangt, waer heen zal ick my wende
„Daer ick mijn min voldoe, g y weet niet wie ick ben,
„Ick ben de koningin van Napels, Prince fche n (dragen
Uw heyl niet, nu g'als Vorft, VorftKarel s kroon moög t
Op zijn verheven troon, wiens ftrengheydr fchiep beha In Prins Andreas die dit Rijck haer glans verdooft, (ge n
Een Rijck is zonder Vorft, een lichaem zonder hooft*
Zed. HoelzijtgydeVorftin ?
Xo. Ia, Napels Kontngione

Die
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Die ii ve#l meerder ais haef ziel, of kroon zal minnen.
Led. Wae r be n jc k hemd , ach J wegh fpoock, wegh drooXo. Icjc bep Joanna zelf. (men
, wegh.
Led. Beft ick my needer legh (ruften
.
Dan da t ic k meerde r droom , wegh lpoock,ay}aetm y
Mijn oogen zjjn vol vaeck, vlie na de noorrze kutten .
Tan. Da t ineen ick oock te doen.en voegh my ginder ne£r.
Tancred? bmnen,
Ko. Hyflaeprgeruftigb.ach! dap r ick ftaegh heen en weer
Moet draven voor de kroon/k zal aen derrins nu toonen
Dat ick hem kroon tot Vorö, met Napels goude kroone,
Beheerfcher van mijn ziel draegtdeze kroon in ruft,
Te* dat de dood u dood, en my het leven bluft,
Veeft my een heylzaem Vorft, het algemeen een vader,
Daar zie ick Ifabel! 'k verbergh my.
Vtrfcbiqlt hm*

O

lfabclU. Prins Ledevijtk.

yerrader!
Kan uw ontrufte ziel noch ruften, wreetyran ,
Die mijne ziel door min vermoorr. \y$t ftraflFekan
U ftrafrenna waerdy ? heeft uwe mont gezoogen
De fpeen van een leeuwin, of, zij t gy pp den hoogen
Verfchrick'bre Taurus tot een fchrjckoier opgevoed ,
Of in 't Hy rkaen.s gewpft met tygerj.nne bloe.t
By Vrouw Pafifaë in wreetbeydt opgekoeftert' ,
In Kakus moorthol tot een fchrjekdier opgevoeftert ,
Dat gy trouw'looze dus yerbaftert mijne min,
Die ick te uwaerts draegh, yerfchopr. waerom men in
Gevreefde Rijcken zagh de Vorft eer gaen verioorea.
Gy toont niet dat gy zijt van eene Vrouw gebooren,
Maer wel van 't ongediert: moet ick u Hydra zien
Met Napels Kroon gekroont, o neen! 'k zal voor u vliên
Na 't woefte L y bien.al waer de Zon zijn ftralen
Van 't mennen afgetnent, in 't peeckeJoat laci dalen.
B
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Ktningin loann». lfubdU, Trim Ledrcvijck.

Erwoede Ifabel, laet af, ó Tygerin .'
Betoom dees dolle drift, watTieb t gy in de zin
Dat gy d'onnoozele dus aenrant. 'k zweer ó wrede,
Dat ick ontzinde u zal zenden naer beneden.
Ifi. N u blijckt trouw'loozen wie uw valfchc ziel bemint.
Led. Wi e ftoort mijn zoetfte zoet ?
Ko. „ 6 aengename wint
„ Die mijn verhitte leen heel vrolijck komt verkoelen .
j/i. „ Hoe veynft de veynzery.
X#. 'k Venrouw dat een gevoelen
Ons beyde Ifabel heeft op dees plaets verdacht.
Maer hoe ? wat zal dit zijn, dus eenzaem in de nacht
Hier met een man verzelt, hoe zal ick my betoomen ?
J/i. He t fchijnt Prin s Lodewijck!
Ko. Ickfweerubydcftroome n
Des grooten Eridaens, wie heeft uw hooft gekroont
Met deze kroon.wiens glans dat Napels kroon vertoont
Een minder waerdigheyt. hie r geit geen veynzerye.
Spreeck op. ho e zal't hier zijn ?
Led. Wat komt mijn ziel beftrye ?
Doorluchte Koningin, wie dat my deze kroon
Heeft op het hooft ge veft, het zy uyt eer, of hoon,
My aengedaen, i s my onkundigh om te zeggen.
Wie van een zaeck niet weet die kan niet weederleggen.
Zie doch mijn onfchult aen, "k weet niet wie my ze gaf.
O zoet e bit're flaep,gy zend my na mijn graf
Al eer mijn fterf-uur naeckt, 't komt al my teffens treffen
'k Heb noyt getracht my zelfs tot Koning te verheffen.
Ick zoeck geen kroon wiens laft ee n Prins het hooft ver Xo.Zoo weet gy niet wie u dees Kroon heeft opgezet? (plet.
LodAndien ick 't wift ick zou my zelfs van zorg omwinden.
Xe. Di e dit gedaen heeft in het Hof wel is te vinden.
Gy Ifabel vertreckt, wijl 't mijne wil gebiedt.
J/i. ' k VerzelhaerMajefteyt .
Kt. Hoe !
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Xt>. Hoe ! zult gy gaen, of niet ?
if„.Op 'tgeen ick luid gehoopt.dat komt een ander moeten.
x„. U W byzijn my verveelt.
jfr. G y zult uw ftrafhaeft boeten (har
t
Trouw'loozen Lodewijck , ' k verhoo p dees Kroon uw
Zoo drucken zal dat gy zult dencken aen mijn (mart.
lfx. Binnen.

Ko. Kan Napels goude Kroon u, Prince, niet bekooren.
Lod. Di e Vorften zend naer 't graf uyt dollen haet.en rorea.
Het Konincklijcke bloe t ftort op het moort-fchavot .
Zulr tuygt VorftKonradijn.en Fred'rick.diedoor' t lo t
Van Karel, en Clemens, in Napels moften fterven.
Xe. Gy weet niet wat gy zegt, wat Prins kan beeter erven
Als dat hy ftort zijn bloet voor kroon, en vaderlant.
to. Men ftort maereens het bloet 't zy rechr.of misverftant.
Wie houd het ftael te rugh, als 't door de neck gaet fpringen?
Ko. Onnooze l bloet geftort gaet door de wokken dringen,
Enklaegt de hooghfte troon.diedoo r medoogendheyd t
D*onrechte Rechter recht zijn ftraffe ftrafvoorzeydt.
Men loont d e deuch t me t deucht . wi e mifdoe t moe t
vergelden. (helden
.
Led. "Zoo paeyt men 't wufte graeuw,geen dapp're oorloghs
'k Schrick meer voor Napels Kroon, als voor Kocytu s
kolck.
Kc. Gy zijt geen Prins.o neen ƒ een Prins ftoft op zijn dolck
Waer meê hy Vorften delgt,en komt ren troon te brallen.
Lod. Als Bafyl Michael hem plots daer afdeed vallen; (heeft.
Heet die weerfpannigh , die voor' t quae t ee n affchric k
Gewis hem voegt geen Kroon, die voor de Kroon fleets
beeft.
Vorftinne geeft gehoor, ay wilt mijn reen betrachten.
Xe. Wie ick verhef ten troon, zegh wie zal die verachten ?
Zwaey ick de Ryxftaf niet op Vaders marmre troon.
Led. ó l a !
Xe. Zoo weeft geruft, en leeft naer mijn gebaón.
B 2 $$*

to D E
N T R O T Z E
N
Wijs is hy die de ract der wijzen weet te volgen.
Lf/i. 'k Zorgh voor de Raer haer raet.
ko. Ic k acht niet eens 't verbolgen
Van hare grimmigheydr, fteunop loannaes trouw,
Die u tot Koning kroont.
Lod. Wat's dit! ick bid Me-vrouw.
Ka. p it bidde n is vergeefs, uw bidden kan u hoonen.
Lod. Nu oaeckt mijn wifiè val, ach hemel! ach !
Ka. 'kZaitopne n
Dat ick de Konipgin ben die djt Rijc k regeer .
j ) e min 11 kroont tot Vorfl. ja by den hemel'k zweer ,
Het is 'tJQevals begeer, het nootlot dit beftierd e
at jcjkmer Napels kroon u w moedigh hooft vercierde ;
ies w,ederftrceft my niet, dces kroon u oyerftemt.
Lid. ' k -Voel my d^er toe te zwack, van vrees my 't hart beklemt ;
Gy boert met my, Vorftin,uw reen wilt overwegen,
<Geef toy ver-zeekering waer mede dat ick tegen
ipe haer, en afgunft ftry ,tot hey 1 van my, en 't Rijck.
\yie zal uw zjeJ gebién, (preek op 4
Kc. Prins Lodewijck. Ko.
birmtn.

8

Ifubcllx. Prins Le/ifxyijct;.

Ck heb onluckige mijn ongeluck met finarte ,
IL/>d.
Ö wrede , aengenoórt.
Gy hoort verblijdt van harte

Te zijn, ó Ifabel! om 't onverwacht geluck
,Dar mijne ziel beftraelt, dies bid ick ftel uw druk.
Wijl het de billick.heydt u aenmaent, voort ter zyden.
ifeMoe ka n mijn ziel om die haer itadigh rnoort veeb. lyden ?
Lod.' Wilt gy dat ick om u de kroon, é n ftaf verfma.
Ifr. O m roy trouw'loozen, neen 1
Ltd. 'Met u verlof ickga.
l/h. iVle t mijn verlof hou itant: Eneas 'k jsal u volgen
Waer dat gy heene vlucht, d Ëuxin is zoo verbolgen
Noch ongeftuyoiigh niet als ick, ia 'k tart de dood,
Onj
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Om da t z y my nier voert na Tartars nare fchoot \
Rampzalige wilt my na 't fhcht-altaer geleyden ,
Daer ick gewi High my tot fferven za l bercyde n
Door 't ftonen va n mijn Moet , en eynden zoo mrpt rhin.
Ats ick vrou w Did o volgh KartagoosKoningin ,
Deafch va n Kabel zal al het leet begraven
Dathaer wer t aengedaën . wij l gygact hooge r draven .
Nu gy mijn zinnen hebt geftooien fho o tyran ,
Deyftgy t e ruggewaerrs, en hatet my. ach ho e kan
Uw hart dus zijn verhar t dae r zelfs de fteenen fteene n ?
Lod. Gy hoort verblij d t e zijn i n nlaétze van te weénen.
'c Geluck luck t ieder niet, 'tgélack verhef t te n troo n
Een flaef, en doet de Vorft wee r leven naér geboón .
lf>. Als ick, die neêrgeftort my nimmer zie verreezen .
zW.Ick zegh gy hebt gelijck, macr 't kan nie t anders wezen .

H

lfubeüa.

LodéMick birinlft.

Oe kan 'r niet anders zijn, daer gy zelfs oorzaec k z'tj t
Van mijne rampen Prin s ? beveel u w zaeck de tij t
Die zal,ó Ifabel Tee n vader u verftrecken .
Ha monfter u w vergift zo u Circe zelfs bevlecken ,
Zoo z y u naderde, u w voorfpoe t baer t mv va t
Schoon gy mijn trouwe mi n met argunft loont , ic k za l
Als 't wispeltuurigh ra t uw ftraffckomt vertoonen ,
U w lee t ftaen lachen uyt. lae t vry Ioanna kroone n
Een die Cameleon i s in den aert gelijck ,
U w blind e minzucht zal u ftooten uy t he t Rijck .
Een weynig h vreuch t ee n ree x va n ziclsverdrie t za l
baeren,
Als u 't geen gy my toont, komt droevig h wedervaeren .
Ween oogen , neen : ween niet, nu 't hart de hoonder is
Van al uw tegenfpoet, e n ziels bedroeffenis .
Dus keert de min in haet, door Lodewijc k gereezen .
Ick zegh gy hebt gelijck, maer 't kan niet anders wezen.
lfxbelltt bmnéii.

B*

Harttik

D E N T R O T Z E

M

Tturtogh lm. Mtrquis

N

Lttneüo. Groef 'Vrfino.

Y dunckt de Koningin hee l qualijck is bedacht
Datzy het trouw-vèrbond van Prins Andreas acht
Niet meergelijck de wint, die vluchtigh is geweecken
Verby al eer men 't weet. g y Heeren weet wy fteecken
In 't midden van 't gevaer. zo o zy den Onger hoont,
Zie ick dit machtigh Riick ten puyn gebeuckt.elck toon t
Zigh moedig h al s ee n hel t o m ' t wagglen d Rijc k t e
fchragen.
Ito. Ic k zie de kroon gevelt i n weynigh tijt van dagen.
De Prins Andreas is die 't Rijck dees rampen baert.
la». Zeg h Napels Koningin die wreevel is van aert.
Vrfi. Vergeefs de heyrbi|l heeft de Siciliaen beftreden .
lm. Dae r 't hooft flerft i n een Rijck, verderven al de leden.
Vrfi. Nu Karel door de dood de itaf heeft afgeleyd ;
Leo. E n zijne na-zaet heerft vol van onweetendheydt.
Vrfi.DooT Vrouwe heerfchzucht ginck eer Kroon, en volck
verlooren. (fpooren
.
Een Kroo n i s zacht van aert, men prickt haer noyt met
Gy Heeren, Lodewijck.
Trim Lodcctijck. Marquis LeoniUo. Httrtogh Ion. GrxtfVrfin*.

'k I" TEbaluwredenftrijt
1 lLafhartigen, gehoort , zal uw laf hartigheydt
Zijn oorzaeck dat de Kroon van Napels zal vervallen
In handen des Tyrans ? Zijt gy die 't heyr der Gallen
Helthaftigh heb t gekeert, toen 't glinfterend heimet ,
En 'r dale harnas wiert met brein en bloet befme t
Van 't varfch ontzielde volck, toen uwe lauwerbladen,
Uytbrommen dorft de lof van uwe heldendaden,
Die by een manelchijn Catana heeft gebracht,
Zceghhaftigh onde r u, en al de oorloghs-macht
Vermeefterde, als gy uw woede kling dorft verve n
In 't purp'ren ader-nat. laet nu mijn reen verwerven
By u gehoor, en dwingt die alles dwingt door dwang.
Zijt
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Zijt gy die mannen niet, di e uwe zegenzang
In Napels op de marckr, op 't prachtighft dorfte n vieren?
Toon nu uw heldenmoet in volck'ren te beftieren.
Zoo gy 't gemeen bemint, en droeve Koningin,
Of fchept gy vreucht in ramp, uw ziels behagen in
De droeve flaverny,ga wilt uw eet betrachten,
En weet die'r meeft verlieft.zijn fch a hetminft za l achten.
;*». Wy waecken voor de kroon.en zorgen-voor 't gemeen.
Led. Uw hart komt met het geen gy zeght niet over een.
Kan Marquis Leonel die wrede Nero doogen.
Let. Wy poogen Ong'rens macht te dempen naer vermogen.
Lod. Zo o haelt het Troyze paert, met voordach t niet in 't
Vrfi. U w zorgh die zorgt te ver. (Rijck
.
Lei. T e laet, helaes ! wat blijck
Toont gy nu van uw eet Vorft Karel toegefwooren ?
Leo. W y doen zoo wy 't verftaen.wil t on s niet ringelooren.
Lod. Wi e Ong'rens wreetheydt lijd, ick Jy haer wreetheydt
niet.
Jan. Noyt kan een Rijck beftaen.daer elc k als Vorft gebied.
Lod. Den Hemel houd de Vorft.de Vorft het Rijck in eeren.
Lee. He t Rijck is als een rar,dat men vaeck om ziet keeren.
Lod. Al s Napels leyt verdelgt, leeft dan uw ziel geruft ?
Vrf. Geenzins/s Rijx ondergang berooven zou mijn luft .
Leo. Ic k duld geduldigh, 't geen onduldigh valt te dragen.
Lod. Wi e 't lijf waegt voor de kroon, die waegt wat hy kan
wagen. (top
.
lm. Dul d g y dees trotze reen dae r ' t bloe t my ftijgt ten
Lee. Prin s Lodewijck hou voort van 't fchendigh laftren op,
Of dees gevteefde kling zal u de borft doorftooten .
Lod. Kanickbaldadighziendan't burgerbloe t vergooten .
Leo. Di t blaffen is onnut, dies maeckt uw reden kort.
Lodi ' t Is beeter 't bloet van een. dan duyzenden geftort .
Ick fterf veel liever dan in flaverny te woonen.
Leo, Geveynfd e deze kling zal u na waerde loonen.
Zy vechten, vaar of de Koningin uyt komU
B
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Koningin ItanM. PriHs Lodevijck. ttartójhlin.Mktykls
Leontüi. GrmfVrfiw.
*~7 Ynr dit de helden na! wiens zorgé Kroon.en (laf
^-'Bevrijden voor' t gewelt der vyandéh, lae t af.
Laet af't onmenfcnlijck woên . zij t gy beluft tot ftrijden,
Zoo wilt dit Koniiicknjck voor tyranny bevrijden.
Ick ken des Hartoghs lift, de Gra'ef zijn veynzery,
T)ts Marquis loozen aert; ontdeck nu voort aen my
Vermeetélen door Wien dees onruft is gerezen, (vreezen .
Led. Hoe! is de n Hartog h (lom ! voor wie n he t al moet
De Marquis fpraeckeloos .'d e Graef zijn tonggeftrkkt ?
lm. D e fchaemte ons overwint.
Lid. Ho e zijn zy tiu verfchrickt,
(gen:
Die my haer (chittrent ftaeldoor't hart e woude n drinMelt nu de Koningin hoe dat gy haer woud dwingen
Ten huwHjck mét die geen waer hy zijn ftande'rt plant,
tiet alle s fteltteri roof, en fchend door moort, en Want.
Andreas op de troon zou u als flaefregeeren,
Verblinden Leoriel, laet Lodewijck u leeren,
Dar waer een wreê tyran vol kroonzucht ftijgt ten troon,
Daer fchopt hy 't heyligh recht ten rijck uyt.acht geboón
Noch Wetten, wien s gewelt het alles poogt té dood en.
Ko. Rampzalige ga voort uyt mijn gezicht, bafnooden ,
Is dit de trouwe dienft befteet voor 't algemeen?
Gy biet den Ongef 't flacl, waar mede hy uw leen
Voor d'opgedragen dienft tot weèrloon zoudoorftooten .
'Un. \Vy hebbe n tót de kroon haar nadeel noyt beflooten .
ito. Wa t was av/ wil de kroon te ftickenin het bloet
Dat ü den afgront zwelgt, gy zult niet eenen voet
ftieer zetten uyt dit rijck. want ick, verraêrs.ow hoofden
Ten zWaerde hebgedoemt, die hare glans verdoofden .
Vrf. W y bidden Iijfs geni.
Leo. Die volgde Karels wet.
Kc. Tc Heb u een and're wet als Karel voor gezet,
DC grijtferi ouderdom zuft in het erid der dagen.
Un.

D W I N G E N .»
u
lxn. Moet dan de onderdaen zijns Vorften misdaed drag*.
Ko. lek ftqlaen Lodewijck uw mifdaed, en uw ftraf.
Lad. Vorftin zulx komt a toe.
Kt. O neen! ick fta dit af,
Wijl ick de kroon, en ftafaen u heb opgedragen,
Moogt gy dees ftraffen,naer uw eygen welbehagen.
ioJ.Hy mag h geen rechter zijn.die zelfs d'aenklachte doet,.
Doch ! nu'uw wil zulx wil, zoo wert uyt mijn gemoet,
Mrts ik de wraecke wraeck, dees misflach haer vergeven*.
Al ttfmm. tan g leeft Prins Lodewijck, lan g moet Tafan^ .
to leven.
vrf. 'k Hoor onraet! ach, ick zorg dat £lmo wert vermat* .
Led. Vorffi n uw leven bergt.
Ken. O neen! het waer my fèhant
at ick de kroon verliet, 'k zal als een Amazone,
't blancke harnas my in het gevaer vertoonen. Alle Uk.
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koningin loxnn». frini Anirtiu. Trim Mathiiu.
Gruef Antoriió.
Erlate Koningin, waer vlucht gy heen. hou ftant.
Schroomt g y Rij x vluchtend e di e u niet fchroomt .
verbant (cogen
*
Het fchrkkdier 't welck u naeckt, voor eeuwjgh uyt uw
And. Verwonne n Koningin , wae r vluch t g y voo r 't tferVan mijne njoogentheydt. (mooge
n
üo. Bloetdoritig e tyran,
Wert nu't bloetdorfb'gh har t van uw verzaet. ho e kan
Den hemel uw gewelt, ó wrede tyger! doogen ?
Die voor medoogendheydt fluytzijn vervloéckte oogeh +
Derf Kroon, en Rrjxftaf met de voet iri 't ftof vertreèn ,
Schept vreucht in tranen, luft in moorden, en geween,
Verma^ck in dwinglandy. hét af mijn Rijck te plagen.
And. O neen! rhijh oórlöghshar t tart Scipio dié Carthage
Vermande door het ftael. Prins Lodewijck, Vorftin .
By I
t
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Is oorzaeck dat dit Rijck gefloopt Ieyt. lae t uw min
Af kcerigh zijn van hem, zoo zultgy my verheeren,
Op Napels troon de kroon gelijck voorheen regeeren.
Pies toon my wedermin, zoo zal mijn wraeck gebluft
Zijn eeuwighlijck. a y fteluw droeve ziel geruft
Nugy als Iris my komt in de oogen blieken.
K>. H a woorden vo l va n gal, waer voo r mij n ziel moet
fch rieken.
Aai. Vorfti n daer is mijnftael, doorftoot Andreas borft.
X». Die zich te eerloos heeft met burgerbloet bemorft,
Beft ick my zelve doó, zoo heeft de kroon geen klagen
Dat ick van vyandin denaem zou eeuwigh dragen.
Dit huwelijxverbont zou fcheyden twee van een:
Voldoe ick u. zoo is Taranto niet te vreên;
Uw woede kling, de Prins zou eer hy 't weet aenranden,
En zijn doorluchte ziel doen aen den oever ftranden
Van het vetvaerlijck Rijck. Hoe d hemel voor gevaer
Prins Lodewijck, en my. de dood valt niet zoo zwaer
Als dwing'landy.'k moet hier mijn veynzen zoo beleggen
Dat wa'erhcyd t veynze n fchijnt , en 't veynzen waer zal
zeggen.
Mijn Prin s u w heusheyd t houdt my aen uw trouw verAni. H a goude flonckerftar.
(plicht
.
AMr. Die u verdooft 't gezight,
Gy zult te laet uw val, gedenckt mijn woort, bepeynzen.
AmLHy is de kroon niet waerd.die niet en weet te veynzen.
Xe. Laet de baldadigen doen afftant van verdriet.
And. Vorftinne'tzalgefchiên . Antonio gebied
Dat men de ftilftantblaeft, wijl dat wy zijn verdragen.
•A»/.lek hoop de Vorft door dienft in alles te behagen. An.hu
Aai. Vorfti n de marm're troon lacht uwe komft te moet.
Kt. „EnudenareHeldictijgeraerdighwoed . AU*tin.

V

Prins Lodevijek.

Ervloeckte Rijx-tyran, zijt gy in nare boflèn
By tygereo gequeekt, en leeuwen opgewolTen,

Dat
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Dat gy aen Napels volck das toont uw wolven-aert ?
Uw dwing'landy maeckt u de weerelt door vermaert .
Laet Room van Sylla nu en Marius vry zwijgen
Van al haer öorloghsdaén, en droevigh bargerkrijgeo.
Na hier veel woeder wert het burgerbloet geftor t
Dan in 't Romeyns geweft. de Koningin verkort
Van al het groot gezagh, als onderdaen moet boygen,
En 't Riick gelijck een vat terneer geftort aen duygen.
De vrees my 't hart beklemt, en't bloet in d'ad'ren ftolt.
't Is tijt voor my gevlucht, nu 't al my tegen rolt.

H

koningin Ioanna. Prins Lodewijck*

Oe vlucht gy!
Is't niettijr, n u alles gaet verlooren ?
Ko. Prins Lodewijck hou moet; Ioanna heeft gezwooren
Andreas hare trouw, wil t u van zorgh ontflaên ;
Zoo gy u gaf ter vlucht, zoud gy u zelfs verraên.
Mijn min is maer geveynft, het droef geween, en klagen
Derburgery, mijn Prins, wasoorzaeck van' t verdragen .
Hy zwoer de kroon, en volck, te doen in 't minfte leet.
Men kent een Prins , mijn Prins, door 't houden van zijo
eet.
't Staetzuchtig hart zal hem doen van zij n ftaet vervallen.
Hoe kan mij n ziel die geen beminnen, die dees wallen
Gedoopt heeft, en mijn kroon ter aerde neêrgevelr.
Ioanna naet die geen die 't al dwingt door 't gewelt,
Dies ftelt uw ziel geruft.
tod. Ho e wonder kan 't verkeeren!
Vprftin dees eer my hoont, en komt mijn eer onteeren.
Ko. Vaer wel, mijn tijt is voort.
Lod. Hou ftant, melt eerft mijn dood
Aen Napels dwingelant.
Ko. Hoe ! datgyudoorftoot ?
lod.tiu da t Prins Lodewijck in ballingfchap moet zwerven.
Ziet by geen grooter vreucht al s door dees kling te fterven.

It
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Is dft de trouw, de hoop, en liefde, goode kroon,
Water zijt ry die door mi n my voeren won ren troon.
Zal u een dwmgelant, voor my, in 'r Rijck regeeren ?
Ick fterf van ongedtrlr, tot wien zal ick my keeren
Die ick détroow vertrouw: Prins l.odewijck bevindt
Dat woorden van een vrouw gefproocken; als de wint
Vervliegen, ac h mijn ftafr dae k eerze wasgereezen.
Kon. kk zeg h gy hebt geüjck.maer 't kan niet anders wezen.
Ttiris Lodnvijclr.

Koningin binnen.

VtrAer in hebickgelijck, ftaetzuchteKoningin ,
** Ondanckb're rzabef, ha fpot gy met de min,
Die Lodewijck u draeght, moet gy mijn ziel noch druc keri,
D*er my de druck verdfuckr in droeve ongelucken.
Ick heb te los van hooft. Princes, uw gunft verfmaet ,
Roemwaefde Ifabel ! de luckvrouw hare ftaec
My aénwijft, dat uw deucht, en uw oprechtigh harte
Mijn trotrwetöosheydt my doet voelen, ach! uw fmarten
My fmarten meer dan ü. waer zijt gy Ifabel ?
Doorluchtige Princes. T ? leef nu vol ziels gequel,
Nu ick ondanckbaer heb uw trouwe min geweygert,
'k Bert ais een Faëton,óf fcarüs geftéygert
Tot Febus . a l mijn roem ten afgront leyt gefrort,
'k Ben ftapende gekroönt, óntWaeckende verkort
Vaneere, lof en ftaef: mijn hicklhr is verdweenen.
Tancredo. Prins Lodewijck.

Tim. \ \ Yft Bee f wa t za l dit zijn ? wél hey, waer wilje
1V1 heene
n?
Led. Tancred o vraegh myriïet, uw reen mijn ziel ontroert.
Tm. Alwee r een dondervlaegh! wat heeft u dus vervoert
Dat gy ftact als een bedt vartmarmer. Prin s uw leven
Zal ü i\ éér je 't Wéét op 't on rérzienftbegeven,
En z're da!n benje dttot.
led, Dae r ben ick coe bereyt,
Joanna

P W l tf < 5 E R . ^
Iotona hfieft mijn ziel.
T*r>. Hoé ! leefj e dan noch.
Lpd, Schrey t
.Gy fcbelm niet daergy my in tranen zier wrdrincken ?
Die fnelder dan de ftroom van Ganges, neederzincken
Als Indus paerelen langs dees benauwde borö.
Tan. Zijn Hoogheyd t z y bedanckt. voor my 'k heb noch
een dorft ,
naer mijn onthou t eetft datelijck gedroncken.
Lod. Veri^etgh u, wegh vanhier.
Tan. Waer voor ?
Lod. D e felle voncken
Die op ons fnatten neer van 't kerckelijck portael.
Tun. Wy ftaenin Rome niet.
Lod. D e heete gloet haer flrael,
Verbrant my heel tot afch.
Tpn. Wi e was die u verftoorde ?
Lod. De trotze Koningin die my door min vermoorde.
Tm. Wae r draegt gy het quetzuur, door 't flinckeroor in 't
Zoo is het doodelijck. (har
tj
Lod. D'onlijdelijcke fmar t
Die mijne ziel gevoelt, flaetmy dees wreede wonden.
Tan.Hoe heeft de Koningin uw ziel weer t'huys gezonden,
Zoo fchijntze een Profeet die dpode leevend maeckt!
Lod. He t woorr van Koningin my aen het harte raeckt,
Mijn heyl, en doot, befiaet alleen in haer vermogen.
Tm. Ic k ben mee door dat goet wel eer geweeft bed rogen.
Het vrouwvolck heeft die n aert , die'tmeet t hae r mi n
betoont,
Zy loopen laten, en de min met onmin loont.
Het is my zelfs gebeurt, Tancredo heeft een voorbeelc
Heer, aen zijn vaders zoon, dies bid ick u, ay oordeelt
iQf ick de reen niet heb dat ick haer trotsheydt haet»
Led. GewüTelijck . gy zijt deelachtig aenmijn Staer.
Tm. Zoo rtoonje als een Prins, gel!|ck gy deed voor dezen»
Lod.lck aeghgy hebt gelijck^naer'xkanxuei anders wezon.

J
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O woor t te reuckeloos van my gefproockeri. ach !
Waer ben ick toe geraeckt, ick die het grootft gezagh
In Napels voerde, toen mijn kling door dwang de landen
Bevrijden voor 't gewelt, die boey t men nu in banden,
Gefmeet van haet, en nijt.ha trotze Koningin!
Wiens hart van ftaerzuchcblaeckt vol welluft. wat gewin
Kan ick rampzalige nn in dit Rijck verwerven;
Wel eer van elck gevreeft, nu moet als balling zwerven
In droeve ballinglcbap, verfchooven buyten 's lant.
Help hemel! hemel help! help water! water, brant.
Prins Mtthitu. Prim Lede/vrek. ifnitlla. Tuner eAo.

Vj7 Aer is daer zich de brant vertoont ?
Lod. ** Daer gy hoort klagen.
Ach Ifabella! ach ! wat menfehen oogen zagen
Rampzaliger dan my? ick heb, doorluchte maegt,
Te trots uw min verfmaët. maer ach ? waer toe geklaegt,
Nu 't alles gaet met my elendighlijck verloorcn.
jfa. Gy waende dat gy waert tot kroon, en ftafgebooren.
Ltd. Princeff e waer ick ftaTc heb Lodewijck tot beul.
jyi.Wie dat zijn zelfs verftoor.vint nergens trooft.noch heul.
Ick zoeck mijn trooft by u, mijn reden heeft zijn reden.
Nu Napels dwingelant zal in den Echt gaen treden
Met Napels Koningin; dies hebt met my gedult.
Lod. Mathia s waer mijn oor met aerde toe ge vult,
Zoo zou mijn droeve ziel dees gruwel niet aen hooren
Tot fmaet van ieder Prins: ach waer ick noy t gebooren,
Of waer ick opgevoed by die het eenzaem vee
Gaen weyden onvermoeyt, in vroiijekheydr, en vree ,
Een oogenblick zou dan geen duyzent pijhen baeren.
i/i. He t geen gy my betoont, komt u nu weedervaren.
Mat. Bedaer, verwin u zelfs, ftelt't woeden aen een zy.
Een die de reden volgt, verwint de razerny. (zen
.
Zwaermoedigh bloe t u dus anghftvallighlijc k doet vreLcd. Ick zegh gy hebt gelijck.maer 't kan niet anders wezen.
O woo n dat fcharpcr finjtals 't alderfcharpfte zwaert
In't
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In 't hart van Lodewijck.
Mat. Zijtgydieeervermaer t
Door uwe dapperheydt, de vyand dorft verjage n
Uyt 't Appenyns gebergt? mijn ziel kan niet verdragen
Datgy, die Napels troo n een zuyl verftreckt, dus kJaegt.
Led. Heb ic k o m yd'l e wae n mij n bloet voor 't Rijck gewaegt?
Wie kan de vanen van zijn vyanden verwinnen,
Die me t zig h zelven gaet ten oorlogh ! 't woed hier binnen.
j/S. Wa t doet den eenen menfeh den and'ren al verdriet.
Lod. Schep t gy vreucht in mijn ramp!
lfu Ach t gy mijn droefheyt nie t ?
Ui. Princes door de Vorftin dit onweer is gereezen.
lft. Ic k zegh gy hebt gelijck.maer't kan niet anders wezen.
lod. uw fmaetb're ton g my moort, zwijgh helze vyandin.
Ick fterf vandroefheydr. ach !
lft. Zo o loont geveynsde min.
led. Ick ley wel eer de knoop van ware liefdens ftricken.
lfu G y ley wel eerft d e knoop, doch trockze 't eerft weer
fticken.
Noyt zal 't hem we!gaen,Prins,die weyfelt met de trouw.
ltd. Geen Nubiaenze leeuw is woeder dan een vrouw
Die door de min geprickt, afkeerigh, en verbolgen
Wil, hoe dat men haer raet, de raet, noch reden volgen.
Maer fteunt op eygen drift. Princefl è Izabel
Laet af uw heevigheydt. vermeer t mijn ziels geouel
Doorluchte fchoonheydt \ niet. zult gy de ruft bekomen,
Wanneer my wert doo r ' t ftael u w flonckrend lich t
benomen?
O nee n ! zulx kan niet zijn, want waer gy zijt, of bent
Zal mijn vermoorde ziel ftaegh om u waeren. fchent
Uw achtbaerheydt niet, neen. betoom , betoom uw zinnen.
Wie dat zijn zelfs verwint, het alles kan venvinnen.
Tm. He t kan niet anders zijn.
LU. Ic k
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Ltd. Ic k zeghgy hebt gjelijckj
Na ick van elck verfinaet moet dwalen bqyten 't Riick.
Prins Matthias, lfabeUa.

hod. Tan. Unpen.

Oemwaerde Mabel, wanneer zult gy veranderen
R
Uw haet in waere min ?
Jfa. Wanneer als in malkanderen

Het water, en het vier tezamen zijn vereent.
Mat. O onmedoogende Princes! hoe dus verfteent ?
J/a. Verblinde Prins gy zult mijn moedigh hart verwinnen,
Als ick die geen verlaer, die 'k eeuwign zal beminnen,
Prins Lodewijck mijn Lief, Prin s Lodewijck mijn Heer,
*k Ben zonder u, mijn Lief, geen Ifabella meer. lfitb. tin.
Groef Antonio. Prins Mathias.
Ant.JCk wenfe h u veel gelucx met uw verkregen ftatcn.
JWtf.lWatftaet?
Ant. Va n Kanfelier. d e Vorft zich derft verlaten
Op uw raanmoedigheydt, aen Ong'rens kroon getoont,
Dies hy tot weêrloon u met dit gezagh beloont.
Uw oorloghsnpoet heeft u in top van eer verheven.
Mai. Antonio mijn ziel voor dit gezagh moet beven.
Ant. D e inzicht van dees eer zal melden u dit blat.
Gy weet hoe Napels kroon van burgerbloet beftat
Önduyftert leyt, en heeft haer hellen glans verlooren.
Wat 's Vorften meening is, kunt gy nu zien en hooren.
Mathias leeft.
V JoorUghs-godt my heeft op Napels troon verheven,
Zie ick rotm\oaerde Neef, trw doot, mijn val te moet,
"Ten zy tew moedigh ftaelbepurperttoert met 't Moet
Van Lodewijck, die ons den dootfteeck poogt te geven.
'BehoedWW bloei voor 't geen het hard/ie hart moetyzen.
Zoo zalmen u volglans, gelijck de morgenzon
In Ong'ren pralen zie», doordien mofiael verwon,
I}ie d'Onger had belaegtj den Adel zal f* prijzen
Zoo

N
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Zoo ffdit•toerck volvotrt. Hes volgt mijn rati in't kort,
En min wx* yelvatrt f rins.
Mat. Tc Zagti liever u geftort
In d'afgronrs zwavelpoel, dan dezen wil volvoeren.
Vervloeckte dwingelant, die alles fteltin roeren,
Gehaten Vorft, tyran, afgrijflijckmonfterdier ,
'k Zou uw bloerdorftigh har t van 't wrede Lemnos vier
Volaengenamer gloor zien tot een offer branden ;
Dan dat ick als ontzint mordadigh met dees handen
Vermoorden zou, die my heeft voo r de moort bevrijd.
Taranto kent u niet, en Napels nimmer lijd (ning
.
Een dwinger op haer troon , die zelf s zig h ftelt tot Ko»
Dekroonzucht nimmer geeft in 't end een goe beloning
Aen een ftaetzuchte Prins, he t Rijck is als de zon
Die open ondergaet. wi e gifteren verwo n
Leyt needen neergevelt. hee l Napels zal hem laft'ren;
En ick door Princenmoort zou van mijn deuch t verbaft V
ren;
Hy brantmerckt Napels kroon, en't gantfche lant alom .
AM. Voor' t geen een Vorf t wi l doen ftaet ieders oordee l
ftom. (men
.
Mat. Die door kroor.zuchtigheyd t is opde troon geklomAnt. Wiens vekbazoyn me n hoort door't rijck van Napels
brommen.
Mat. De oazaet om dit woen, zal treuren eeuw, op eeuw»
Ant.De woedheydt van een Vorft.is woeder dan een leeaw»
Mat. Als Napels marcktgetuygt, en d'omgelegen ftraten.
Ant. Zo o buygt, nu gy u ziet van vrinden hulp verlaten.
Mat. 't Zy ver dat dezen arm haer trouwfte vrint vermoort.
Ant. Ee n Vorf t doe t .wat he m luft , wie wederroep t zijn
woort. (men
.
Mat. Een Vorft behoort het recht, en niet 't gewelt 't omarAnt. Ee n Vorf t ka n noyt zijn Rijck, als door ' t gewelt befcharmen.
Mat.Hoe als het heyligh recht moet buygen voor 't gewelt.
Ant, Een die lafbartigh heerft, leyt eer hy 't weet gevelt.
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Wie. kan die Scepter s beërft , bon trotzen heerszuch t
fnuyeken f (ken

.

M*t. 't Is heyligh 't recht gebroyekt, onheyligh te misbruy.
Ant. D e kroonzach t ken t gee n recht , als haer de heers»
zucht pon.
Mat. Kunt gy gedoogen dat haerMajefteyt, geftor t
Van haer verheven troon, de Rijrftaf af moet leggen.
Ant. Men'kno t ee n Prin s voo r veel , ;wat wil t g y tegen
zeggen.
Mat. Dit. da t een Rijxtyran de wreetheydt acht een gloor.
Jlnt. Zoo gy zijn wil voldoet krijgt gy in als gehoor.
Mat.\s hy vemoegt als ick de Prins in t bloetdoe fmooren ?
Ant. Al s gy uyt zijn gefchrirr kunt mercken.fien.en hooren.
M«t. Hy is de Koningin te loos, en ons te arch.
Ant. Wien is hy die d« wil bepaelt van een Monarch.
Tarantoos onderganck de fmerten uyt zal wiiïen.
Mat. Zeg h eeuwighujek gedruckt ftaeningedacbtenüTea
Ant. D e Koning Sent u vry zoo gy zijn woort vertrouwt.
Mat. Me n acht een Vorft zijn woort veel meer als kroonen
gout.
Ant. Lae d nie t d e haet , voo r gunft , gebruyekt hier wijsVoor al bemin uw nut. (lijc
k oordeel,
Mat. Wae r gaf de moorrluft voordeel
Aen Princen in een Rijck; ftaetniet de ftoelgehart,
Wanneer men naer het woên, de oorloghs kling gezart
Helt- hafrigh afleght, me t het harnas, en de daden
Door 's Vorften gunftgeciert, met groene lauwerbladen.
Maer daer de Vorft zijn ftaetdoet afbreuck, ftorthet al,
Eer men de val vermerekr, elendighlijck ten val.
Wat een ty ran vermagh door zijn onmenfchlijck woeden
Toont Napels yedereen.
Ant. Zo o weeft dan op uw hoeden
Wijl dat geen net by u tot voorraet iets vermagh.
Mat. Nu Mavor s toort s i n ' t Rijck voo r Hymen s voer t
't gezagh.
Au, Cyznl t al eer gy't weet verlaten u bevinden.
Mat. I a
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Matt In noot, en lijfsgevaer dan kent men eerft de vrinden.
Atit. Nu gy u toont ontaert der ouden heldenftam .
Mat. Mijn Neef veel meer, wiens hart ftaegblixetnt vuur,
en vlam.
Ick ach t de n Dwmgeknt , noc h 'tfchrif t va n geende r
Ant. Hoont gy zijn Majefteyt? (waerde
,
mt. We l aen dees kling zal d'aerde
Beparp'ren met uw Móet, hou ftant tyrannen knecht.
Alvedtttkitktmt d* Ktninpn',
Kcninpn loamta. Groef Antenio. Trim Mathias.
Ton, *~7 Acht Heere n wa t za l 't zijn! waer toe dit wree t
*-*
gevecht ?
Antonio laet af, Mathias laet u raden»
Ant. Zal ee n ondanckb'r e Prin s d e Vorf t zij n gunf t ver*
fmaden ?
XV. Wien is hy die de Vorft zijn groote weldaed hoont ?
Mat. lek, die de ontrouw fchen, e n trou w met trou w beloont.
Schept haerc Majefteyt da n luft in Princen moorden ?
Xo. Wat Prins, fpreeck op ? wie is 't ?
Mat. Die u wel eer bekoorde. (voort
,
Ko. Die my bekoorde? voor t ontwring . h«ra 't ftael, vae c
Waer wacht gy na?
Mat. Helaes! baent uwe luft in moort,
Zijt gy vervretnt van deught, onlangs aen u beweezen ,
Gy hoont die u befchermt, en moet gedwongen vreezen»
Een Trorzen Dwinger, ach! waer toe vervalt het RijckV
Nu 't onrecht 't reent gebied, ac h Prince Lodewijck,
De Vorft zich wreder toont, als ' t hoof t de r wreê barbaren.
Jnt. Ic k zal zijn Majefteyt va n alles gacn verklaren. AMM:
Xomnpn loanna. Prins Mathias.
*»• W A t oorzaeck dreef u t'zaem in dit gevecht te trcên ?
* * » . " Gy zult het weeten aoo gy hooren wilt mijn reen,
C z In
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In 't kort, de Koning wil dat ick de Prins zal moorden.
Xe. Wat Prins ?
Mat. Prin s Lodewijck.
Ko. Ick bid u flaeckt dees woorden.
Gèhoorzaemt geen tyran, 'r waer beeter voor het Rijck
Zijn bloet geftort, dan't bloet, Prins, van Prins Lodewijck.
't Zoü my éen vreügt zijn dat ick dien tyran zagh fterven,
En't Rijck zo u door zijn doot noc h grooter vreugt ver werven.
Ick haet dien Wreede menfch , 'k ben Hero die de fchoot
Der diepen Hellefpont derf doorbaen, heyl, noch noot
Beletten mijne min, die 'k draegh tor mijn Leandei'.
Mathias zocckt dé Prins, en zegt dat 'k noyt verander
Mijn liefde, maer getrouw blijf tot het licht vergaet.
Ioanna hem zal hoen voor 't roeleg h van 't verraec
Dat op hem lagen ley t. hee l Napels zal verwond'ren
Als mijn heldinnen-ftuck de weerelt door gaet dond'ren.
Mathias laet uw raet my raên tot ' s Princen nut.
Mat. Delgh Napels dwingelant, zoo wért 't gemeen befchut.
Ko. Mat. binnen.
H E T V I E R D
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Prins Andreas. Ifabella.

Invluchtend e hou ftant, gy zult u niet verbergen
Voor 't goddelijck gezicht van my,de fteylftebergen
Verbergen u niet, neen ! geliefde vyandin
Verfchopr gy goden gunft, daer ick de Koningin
Om u naer ilenhe doem. Doorlucht e Ifabelle .
Laet af dus trots de ziel van uwe Vorft te quellen,
Door weederftreven, ach! verbergt gy uwe glans
Voor my, 't geen in mijn hart druckt felder als een lans,
Of fcharpe oorloghsfpeer gebruyckt in ooreloogen .
Princeffe geef gehoor, 'k zal u na mijn vermoogen
Begiftigen met pracht, ja ais een Celia,
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Die van 't Latijnze volck ten prael geftelt wierd, ja !
Veel prachtiger, Princes, zult gy ten troon verheven
Uytfteecken. dies wilt my, ó fchoone! niet weerftreven .
jfi. D e Nijlze krokodil op roof gaet alfze huylt,
Zoo gaet het oock met u,by wien de wreetheydtfchuylt ,
En helfe dwing'landy haer woonplaets heeft genomen.
Uwoogh ee n voorbeel t heef t aenSextus Prins van Ro't Zy ver dat Kabel zoo trotzen dwingelant (me
.
Wiens geyle blieken gloên vol van onkuysze brant
Als Etna, weermin bién, gy hebt niet voor die geene
Tyranne die gy meent, ga fpoe u haeftigh heenen
Na Napels Koningin, vérzaet noch niet u 't bloet
Van Pnns Nigerius mijn broer, die gy verwoed
Door uwmoordadigh ftael moordadigh brach t om 't leven, (Ve
n?
Wen 't hem in vrind/èhaps fchijn wiert in het hart gedreDoor uw vervloeckte luft ? al is mijn broeder doot
lek zal daerom uw wil niet volgen: kom doorftoo t
Dees borft, zoo raeskt de ftam van Ferdinand aen 't quijnen
Zoo hy mijn oneer hoort, hoe zal mijn pijn hem pijnen.
Ach vader zie uw kint van een tyran benart.
Duld dit de kuysheydt, ach!
And. Al lang genoegh gezart,
Weêrftreeft nie t mee r uw Vorft di e 't hooft der SiciliaDeed fticken in het bloet. (ne
n
ifa. En my, helaes! in tranen.
Geen Ofirs gout zoo dier als noyt vergeetb're eer,
Waer z y een s vluch t van daen , daer keertz e nimme r
weer,
Zy is te vroom van aert, te eel om meê te fpotten.
And. Zo o buygh u naer mijn wil.
if". Gy zult de ftameer knotten
Van Vader tot de gront, eer ick uw geyle min,
Vervrouwde Vorft, voldoe. Wat hebt gy in de zin
Dat gy de kuysheydt vergt tot onbehoorlijck minnen t
C 3
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't Is Vorftlijck voor een Vorft zich zelf s te overwinnen ,
Florencen, en Carthaegh,ftaegh roemen van dees deugt,
Dies laetFerrare meê deelachtigh zijn die vreugt.
Wie deugt bewijft is Vorft in deugt.maer niet die Rijcken
Ten roo f geef t ae n 't gewek. lae t n u u w vroomheyd t
blijcken,
Want dekroonzuchtigheydt het al ten puynhoop beuckt,
T)aer fchenzucht voert 't gezagh.
And. He t is vergeefs gekreuckt,
Uw tong met honing reen, meent gy my zoo te vangen,
In uw verftrickte ftrick ? o neen!
Jfab. Mijn ziels verlangen
Dat is de doot, wijl de Natuur yerb.aftert is
By u, o dwingelant, 'k zal de gevankenis,
Daer mede gy dit lijf gehoeythoud, Hjdzaem dragen.
Gy kunt het lijf wel vooreen tijt, de ziel noyt plagen.
Ick wil om kroon, noch ftafzorghvuldighte gebien
Dat gy de Koningin om my zoud doón. ' k zal vliên
Voor uw vetwoedheydt wegh.wan t g y ach t wet, noch
Nu moort gy de Vorftin, en morgan my. gebeden (ëeden,
Vermogen op uw hart zoo veel als Eols kracht
Op een Karpaerze rots, die't buld'ren niet eens acht
Van vader Oceaen. lae t af mijn ziel tequellen .
And. Doo r wederftreven gy my doet tot dwingen hellen.
Waer wacht gy na? voort, voort.gy zult my niet ontvliên.
if*. By d'hemel voogt ick zweer 't zal nimmermeer gelchiên.
And, Ic k buyge n voo r ee n vrouw, daer 'k ftreck een weerelts wonder?
if«. Ee n trotzen dwingelant die 't bovenftekeert onder .
And. Zo o gy mijn wil voldoet regeert gy nefïèns my.
lft. He t juck dat Vorften prangt is wellufts flaverny.
And. Prince s hoe ka n u w zie l dekroo n haer glans weêrftreven ?
JJk. Gebiede n waer mijn d oot, geboón te zijn mijn leven.
Men zoen t gee n zond doo r zond,fte l zulxvr y uytu w
De ftraf de misdaed volgt ak eene gezellin. (zin
,
And, Ee n
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And. Ee n Vorft die kent geen zond, dies laet dees reden
varen.
jfa. Door fchenzucht gy uw ziel te meerder zult bezwaren:
Gy Overtreft Byfier, en Diomeed, laet af.
Hoe dus verwoed?
And. En gy hoe dus verblint!
jfa. Geenftraf
Zos ftrafof 'k zal de pijn door mijn geduld verwinnen.
And. Zijt gy dan breyneloos.
i/i. E n gy wel by uw zinnen,
Dat gy trouw*loozen dus verichoppen derft u trouw
Gezwooren de Vorftin ? 'k volgh Kollarinus vrouw.
Of Hippo, Lucia van ver, wiens deuchden blincken
Veel fchoonder als 't Kriftal aen t blaeuw gewelf, 'kzieEer Titan in het Ooft in Amphitritis ichoot, (zincke n
Dan ick uw wil voldoe, de noot my hoed voor noot
Van fchipbreuck in mijn eer, gy hebt u zelfs gewickelc
Schenzuchte Prins te ver.
And. Nu uwe fchoonheydt prickejt
Mijn ziel tot vreugde.en maent mijn hart tot minluft aen:
ó neen! 'k verlaet u niet.
Jfa. Mij n ftemzal uverraên,
'k Zal roepen dat het hof weergalmt, op dat Ferrare
Mijn maeghdenfchendery bekent wert j wil t bedaren
Zoo leeft gy als een Vorft, nu als een beeft.
And. 't Za voort.
Voldoe mijn luft.
Jfn. St a af! help hemel! hemel'moort. Jfa.
bin.
Koningin loarma. Prins Andrtm.
Vfjfit ree n had Ifabel dus yzelijek te fchreeuwen,
w
Wien s tèhelle klanc k verdoof t d e Afrikacnze leeuOf 't Scytifch ongediert dat dol van honger brult, (wen .
And. Zy zal my niet ontvliên.
Ko. Laethooren mydefchul t
Waer in zy heeft miftiaen, ten isgoenkunft te moorden
C 4
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Een Vorft wiekt wat hy doet.
And. Di e mijne ziel verftoorde n
Poor tegenftre ven, neen: het Konincklijcke hart
Dees hoon niet dulden kan* nu dat het wert gezart
Van een ondanck'bre vrouw die my dorft wederftreven ,
Zy vlie d doch te vergeefs, 'k heb haerten Echt gegeven
Aen Graef Antonio, dien dapp'ren oorloghshelt.
Mijn wil moet zijn voldaen, 't zy lief, of door gewelr.
Mijn Vorft'lijck woor t houd my aen zijne trouw verbonVerblinde Ifabel, gy hebt te los gefchonden (den
.
U w eerkroo n toen gy vorft Andreas gunft verftier .
Wat dunckt nu de Vorftin, hebic k de reden niet
Om met een euvlen moet dus heevighlijck te woeden.
Xo. Ten deele, niet geheel, men magh doorluchte bloede
Niet prangen door gewelr. Een die te heevigh woed(goet.
Verfchopr Fortuyn liaer gunft, en werekt meer quaet, als
Princeflen zijn zoo licht niet tot de trouw te prangen.
And. Ic k dwingh niet, ick verzoeck, maer hope mij n verIn 't kort te zien gebluft. (lange
n
Xo. Verba n uw heévigheydt,
Want dolle gramfchap eer een Koning heeft mifleyt .
Ter weerelt is voor het gemeen nietaengenamer,
Dan dat een Vorft zigh toont heel minzaem: noyt bequaRegeerden Koningen als door de zachten bant (me
r
Van reen, en reedlijckheydt. want het gewelt verban t
Het burgerlijck gemoet. waer ziet men Vorften woonen
Ia ruft in Rijcken die als wrede tijgers toone n
Hun wreeveligen aert. de deucht die maeckt een Vorft j
Geen goude kroon, noch ftaf.
And. He t is vergeefs getorft
DeRijxlaft.als d e Vorft wert fmadclijck bejeegen t
Van zijne onderdaen. waer wiert oyt Rijck gezeegent
Daer het gezagh moet vliên voor de baldadigheydt.
Xo. „Die hielp u op de troon.
And. Wa t zeyd haer Majefteyt !
Xo, Dat men geen mifdaed kent voor datze is misdreven.
•Die
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Dies moet gy de Princes 'r geen 's heeft mifdaen vergeven .
Zoo leeft gy na uw doot,mijn Vorft,verfchopn hae r dan.
,/foi.Nu dat mijn toren blaeckt vol gramfchap, zwijgh daer
van,
Zorgh voor u zelfs, gy hebt voor and're niet te zorgen.
Ick zwee r ee r ' t morgenroo t doe t kontfeha p va n de n
morgen
Dat ick dees fmaerb're hoon, dus trots aen my gefchied
Vergelden zal. Al wie mijn vorftclijck gebie t
Weêrftreeft, doe m ick ter doot, 'k zal Ifabella leeren
Hoe zigh een onderdaen moet voor de Vorft verneêren .
And. Ko. bin,

N

Hartogh Ian. Marquis

Ltontlh.

U ziet gy Leonel waerom mijn droevigh hart
In zilte tranen fmelt, wijl d'algemeene (mart
My fmart van 't Napels volck. ick zorg voor overvallen.
Nu dat Prins Lodewijck aen Henrick vorft der Galle n
De kroon heeft aengeboón.bouwt niet meer op den Sraet
Wijl zy door die haer hoort te hoen, te gronde gaet.
Ick (chroom geen vyanden van buyten, maer wel binnen.
Leo. Gy zijt door zorgh te ver verruckt.betoom u w zinnen,
Vertrouwt Prins Lodewijck zulx niet. dit is verdicht.
Wiert Nauplius zijn zoo n berooft nie t van het licht
Toen hy onnoozel molt zijn Staet en leven derven.
Un. Wiens naem blinck t aen 't geftarnt, e n nimmer zal verderven.
De nijt ons lagen leyt, en (preyt haer netten nyt. (ftuyt .
Leo. Wert van voorzightigheydt vervolgt , die't voorneem
lm. A l waertgy Argus zelfs, men zou u noch bedriegen.
Leo Ic k ben Verona niet die zigh in flaepliet wiegen.
lan.Heek nietTarantoos Prins de Franck de kroon belooft .
Leo. Di t ftroytdefchenzuchtuyt . die s'Princen gloor verdooft.
lm. Wae r toe hem Leonel gekerekert op den tooren ?
U». Om geen tyrannen in het woeden te verftooreri t
C f lm,
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lan. He t ziet te ver een Prins in boey en band te flaen.
le.De heerfchzuch t als zy holt kent Vorft.noch onderdaen .
Ion. Di t wert by ieder ftildoor't gantfche hofgemompek .
Lee. Door quaet vermoên wel eer de wijften heef t geftrom pelt.
la.Vermoeden geit niet daer de daed fpreeckt zelfs te klaer.
Leo. Zo o klaer dat gy, en ick ftaenmidden in 't gevaer,
Wat plaets , wa t hoec k gezoch t dae r wyhe t lij f ver . fchuylen. (zuyle
n
'la». Wie doo r 't gewelt ten troon wil treên, moeteerl t d e
Verdelgen, da n 't gemeen doen leeven na zijn raet.
Leo. Wy bnygen onder hem, dat hem de blixem flaet,
Laet vol van heldenmoet ons ftaelhem voort aenranden.
Verloflers fterven van de kroon, het volck, en landen.
Trapt den tyran op 't hart, die n trotzen onverlaet.
Lm, Zacht Marquis, *k hoor gerucht.
Prins Mmhia». Prins Lodevijtk.
Atlift.ofhelzedaet
Heeft u trouw'looze tot dit gruwelftuck gedreven,
Dat gy Vorft Karels kroon, woud Henrick overgeven,
Daer gy als Vorft by 't volck in aenzien waert in t Rijck.
Zeg waertgy zinneloos, of meende Lodewijck
Dat dees vervloeckte daet niet aen het licht zou komen ?
De vrientfcha p heef t geweef t me t ons . n u ic k moe t
fchroomen,
Een die het Rijck belaegt, den Savoyaert nu lacht,
Nu dat hy ziet uw roem, en eer dus plots gebracht
Te gronde, ac h ick hoor Taranto meê al treuren,
Bewuft dit gruwelftuck .
Lod. Sluy t vrientfchap dan haer deuren
Voor een verdruckte toe. Ic k weet in 't minfte niet
Van 't gene gy verhaelt, of wat 'er is gefchiet,
De helze nijdigheydt kan licht haer gal uycbraeken.
'Mat. Di t fchrift u w hant verdoemt.
tod. Ay, wilt dees reden ftaeken,
Hoe

W
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Hóe kan een die geboeyt van zon- en maenlicht zit,
Verraderye voên, en doelen na een wit
Dat de gekluyfterden zou brengen om het leven-?
Mathias geef gehoor.
Mat. 'k Heb eer mijn bloet gegeven
Ten dienft van u ó Prins, maer dacht niet dat gy zou
De trouwe zijn trouwloos, en weer de ontrouw trouw.
Xa.Den hemel draft my zoo ick dacht aen Kroon verraden.
M»t. Wie dat onfchuldigh lijd roemt op zijn heldendaden.
Lod. ' t Allichtend licht dat ziet, en kent mijn ongeval.
Mat. Wie door verraet de Kroon belaegt.houd eer geen ftal
Voor hy zijn wenfch geniet, of fchandigh gaet verlooren.
2W.De Prins Andreas heeft my dit verden befchooren ,
Door Graef Antonio die my dees rampen baert.
Mat. Zoo leeft dees lettren dan.
iodevijek leeft.
Orfi Benritk 't fchittrtnt s m a r t
Op tme Lely kroonvol heevigheydt ontfieeke»
In toornt, kamt «en u dut zonder whghsteeke»
De troon van Nuf els nu of ofren, mits de rijt
QeUgentheydt vergunt atn zijne Majefteyt.
Nu dat Andreas heeft gefietht defterekte en tostUtn ,
Zo» hunt gy zonder ftael dt kroon licht overvaüe» ,
Door dien door ttaeejpalt 't Xijdt va.fi lichter lagen trimt.
Ditfcbrijft tten tt bedeckt de Prime van Tarant.

V

MM. Wie n is hy nu wiens lift dees briefde Franck wou zenLod. D e GraefAntonio die mijne eer derft fchenden. (den ?
Alziende zon gy weet dat noyt verradery
Vont plaetze by mijn ziel. noch dat de veynzery
Waer voo r de wijfte n zigh niet hoen kan, my vervoerde.
Mathias, ach mijn hart my nimmer zoo ontroerde
Int 't woen des oorlöghs by het donderend kanon
Als voor dit hels gefchrift. wanneer ick zegen won
En vyanden verdreef, mijn ziel, en hart moet gruwen
Voor't geen een eerlijck hart ftaet eeuwighlijck t e fcnu wen. 4»t,
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Graef Antonio. Prins Mathias. "PrinsLodewijck.
*~7 Yn Hooghey dt we n van my door 's Koninghs naem
'^- / gevaên
,
Wijl gy vermeetelijck derft Lodewijc k ontflae n
Uyt d'yzere banden, die geboön waer op te kluyfteren.
'Mat' Door zijne d wing'iandy poogt Napels te verduyfteren.
Het geen ick, Grave, deed, gebood medoogentheydt .
De menfeh zich toont een menfeh doo r d e barmhartig Die anders is het woeft de r alderwoefte dieren, (heydt ,
Wie dees verdoemde brief tot Henric k heen wou ftieren
De goude lely vorft, weet beeter gy, dan wy ,
Door die p uw ziel fleets neygt tot fnoo verradery.
Verrader! hoedorftgy dees brief dus fchelms verdichten
In fchijn van Lodewijck.,
Ant. Meen t gy dat ick zal zwichten
Voor uw gefleepen torig die op my is gekant.
Gy hebt het zelfs gedaen. En zoeckt gy nu uW fchant
My op den hals te laên. en voort heel onderdrucken.
Lod. Nu uw verradery na wenfeh niet wil gelucken.
Mat. Moden a roept noch wraeck van het vergooien bloet.
Lod. Sivilie getuygt hoe gy daer hebt gewoet. (zij n blieken.
Mat. Wae r va n d e Franc k vo l fchaemt moet needer fiaen
ie.Die 't hart der nagebuur angftvallighlijck dee d fchricken .
Ant. Vae r voort, braeck uyt uw gal eer zy u zei ver doot.
Mat.Dit 't heyr verliet om 't gout.en niet geparft door noot .
Lod. Waer meè bedeckt gy nu u w goddelooz e boosheydr .
Ant. Mij n trou w fteunt o p haer lof, en acht nie t eens uw
loosheyt.
Mat. U w trouw is trouweloos al over langh geweeft .
.Aw.Toengy voor 's Konings troon ftont in uw ziel bedeeft.
Lod. Wijl u w ftaetzuchtigh har t mij n luckfta r poog t t e
fmooren.
Mat. Wi e een verrader mint, gaet eer hy 't weet verlooren,
Wijl de verradery geduurigh lagen leyt.
Lod, Schrijf Keyzer Leo weer dekroons gelegentheydt.
Mat, Paus
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Mat. Paus Iulius hoe 't met deRijxftaf i s gelegen.
Cod. Hoe Henrick zonder ftaelt'huys brengen kan de zegen.
Mat. Door die n doo r tweefpal t 't Rijck vafl lichte r lagen
brant.
Lod. Dat 's Rijx verrader is de Prince van Tarant.
Mat. Nu dat Andreas heeft geflecht de fterckte , en wallen.
Lod. Zo o kan de Franck de kroon te lighter overvallen.
Afar. En beucken zonder ftael ten puynhoop.kroon.en Rijck .
Lod. Dit fch rij f Antonio, in fchijn va n I.odewijck .
Mat. Hoe zal Taranto ftaenals zy dit hoort verwondert.
Lod. Al s Onger, en Toskaen dit in de ooren dondert.
Ant. Wi e waer het die de kroon vergunnen wou de Parth.
Mat. Die Karel 't moortgeweer won ftooten in het hart.
Lod. u w ontrou w is al langh voor's Konings ftoelgedachvaert. (waert
.
Ant.Toen gy door eetbrenck by de Franc k in groot gezagh
Mat. Die Mulciberhet ftaelliet fmeen o p 's Konings ftrot j
En Princen hielp van kant, om het vervloeckt genor.
Lod. Wie heeft de kroon alsick na 's Konings doot gehnnthaeft. (lant-draeft
.
Ant. Wien s kroonzuch t trot s va n aert doo r 't omgelegen
Van Napels tot Meflin, en 't Siciliaens geweft .
Die meer zorgh droegh voor zich dan 't algemeene beft ,
Derft mijn doorluchte ziel verradery opdringen.
Lod. D e waerheydt u beknelt di e kunt gy nie t ontfpringen.
Mat. Wijl uw verradery blijekt klaerder dan den dagh.
Ant. 't Geen gy verhaelt is valfch.
Mat. 't Pluymftrijckende gezag h
Heeft met u uytgedient, uw hart zou zijn te vreden
Als gy my had op 't hart
Lod. My op de borft getreden .
Verweer u of dees kling verrader u doorboort.
Kom volgh my op het fpoor .
Mat, O vrintfehapnoyt gehoon.
Al vechtende binnen.

HET
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Tancredo. lfabtüa.

Rinces 'k had nauwelijx uw blyde komft vernomen,
Of'k hoorde door't geruchr hoe dat de Paus vanRome
Dees grenzen nad'renkomt vereent met Belaes macht.
Wat dondert 't nootlot niet al rampen ? kan uw klacht,
Doorluchtige Princes, den hemel niet behagen
Om ons verloft te zien van dien tyran.
J/i. He t klagen
Tancredo is vergeefs, het is om nietgetreurr.
Nu 't droeve nootlots lot my droeve valt te beurt.
Waer heen heeft zich mijn Lief d e Prins te r vlucht begeAngftvalligh voor gevaer. (ve
n
Tm. De n Trotzen Dwingers neve
Verzelt hem op de vlucht, Princes 'k vertrouw dat hy
Zal daetlijck by ons zijn hier op dees plaets.
Ifu Aymy !
Tancredo Tc hoor gerucht!
Tm. Ickoock ? wae r beft gevloden ?
Princes de Koning, ach !
If». Die komt om my te dooden,
Of dwingen na zijn luft, maer neen! dees poock hem zal
Of my, voort zenden na het onderaertze dal.

H

Frins Andreas, lfubeüa. Tancredo.

Ou flae l en helm bedeckt, zoo kan a niemant kenHekws 1 wat zal dit zijn ?
(nen.
TM. D e nickcr moet my fchennen (daen
.
Zoo ick dees plaets wee r naeck, bloet waer ick hier vaft
Nu fterfick martelaer, dit kan ick niet ontgaen.
And. Volmaeckte (èhoonheydt , ay .'verban d'onnattezor Nu dat ick zelfs u kom verzoecken, om op morgen (gen .
My by de Ridderfchap, en flerenAdeldom
Te zien op 't heerelijckft, alwaer de vreucht alom
Geviert
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Geviert wert vol van pracht, wilt fchoone my verzoecke.
lfa. Wiens tongh my vley t, en 't hart derft in den afgront
vloecke.
And. Uw helle glans heeft lang Andreas borft doorboort.
lfa. En uwe dwing'landy mijn droeve ziel vermoort.
And. Ferrare zal door my ten eertroon zijn verheven.
lfa. Zoo dra als Ifabel geraeckt zal zijn om 't leven.
Tan."Looraeckt Tancredo dan in *t alderminftc vry.
And. Schept dan mijn Ifabel vermaeck in flaverny.
Daer ick de Princen voo r mijn troon doe neederbucken ,
Wie is zoo ftout die my de Scepter derft ontrucken ,
Nu ick als Vorft regeer het flibberglat geluck ?
Ifa.Zy heft wel Vorften op.maer keert haer vreucht in druck
Wen zy ze keert de neck, to t heyl der nagebuuren.
And. Wie dat my niet ontziet.die moet mijn ftael bezuuren;
Mijn oorloghs-tro m vervaert , en moedig t dae r ' t be hoort, (moorr
.
lfa. Wiens fchell e moorttrompet-galm t niet als brant, e a
And. Ick zal de Koningin, Princes, om u, berooven
Van 't leven, door vergift .
lfa. Zulx waer mijn eer verdooven,
Door de Vorftinne doot. zij n Majefteyt di e weet
Dat Lodewijck va n daegh mét my in d'Echte treet,
Dies wilt u als een Vorft u Vorftelijck betoomen .
And. Princefle dat is 't geen waerom ick ben gekoomen.
Indien 't uw luft maer luft, help ick hem voort van kant,
Gy hebt maer te gebiên.
Tan, Vermoort den dwingelant.
;yS.Dees poock zal eer uw hart,dan zijne borft doorbooren .
Dies legt gy my vergeefs uw lagen.
And. Nudentoore n
Hem houd gekerckert, en mijn lijfwacht ftadigh waeckt»
lfa. Geboeytgelijckalsgy .
And. Wi e heeft de Prins ontflacckt
Uyt d'yz're boejens ?
lfa- Die gy door te reuck'loos mallen
Gaf
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Gaf macht om met de Prins te doen naer zijn gevallen»
Die toonde dat noch meely by hem woonde, gy
Zijt heel verbaftert van de deuchr. d e heerfchappy
Bezit alleen uw ziel, gy acht de kroon, en ftave
Veel meer als menfchen bloet.
And. Vee l hooger niet te draven,
Of gy ontzinde weckt mijn woede gramfchap op.
Dat u de donder fla.
Tan. „ Die plet u zelfs de kop.

O

Cratf Antonio. Prins Andreas. 2/abella. Tancredo.

Nwinb're Vorft! gy zult voo r ' t Rijc k gee n ruf t verwerven
Ten zy gy door uw ftaelde Prins Mathijs doet fterven ,
Door dien hy, trots van moet, dorft Lodewijc k ontflaen .
Uyt d'yzeren banden, ach! mijn Prins wy zijn verraên
Hetzy uw voorzorgh zórgt, de lift gaet haere gangen.
And. Hoe ! Lodewijc k ontboeyt , ontkerckert , nie t ge vangen !
Wat duy velze gedroght heeft deze lift bedaght.
Hier roep t mij n brey n om raet . n u moe t d e lif t voor
macht
In 't harnas zijn, zegh op! hoe is hy het ontkomen.
Ant. D e vrees de waerheydt melt.
Ian. Hoe ziet hy nou ?
And. Wil t fchroomen
Mijn heevigheydt.
Ant. Helaes !
And. Di e zigh lafhartigh toont .
Ant. Mij n vorft .
And. Trouw'loozen .
Ant. ' k Bid, 't geen ick verhael, verfchoonr.
't Was eer Antonio die uwe ziel bekoorde.
En nu helaes! verfchopr.
And. G a wilt haer voort vermoorden.
l(a. Ay my elendige, wat wilt gy doen ? laet af»
And, Vo l
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And. Voldoe mijn wil, ofk za l aen u de wreetfte ftraf»
Die oyt de hel bedacht, tot uw verdienft beftellen .
Laet, i s uw arm te zwack,mijn lijfwacht u verzeilen.
Ifabel •worfleletuU ontvlucht Antonio. And,

T

Ant. lptb, bin%

Trim Lodewijck» Trim Msuhitts. Tancredo,

Ancredo, ach Iwaeris mijn Ifabel gevlucht.
Hoe hoort gy niet, waer is mijn Hei", helpt mijn gezucht
Verduuren. ach waer is mijn Ifabel gebleven.
Tan. Helaes!
Lod. Spreeckop !
Tan. Mijn Prins.
Lod. I s Ifabel om't leven,
Zoo is het meer dan tijt dat ick haer zy verzel.
Mat. Tancredo meltde moon van de Princes, ay quel
U zelve niet te vroegh, Prins Lodewijck.
Ta». Defchoon e
Doorluchte Ifabel dorft haer manmoedigh toonen
Toen Napels dwingelant zijn woede klaeuw wou flaen
Aen hare kuysheydt, ach ! doe is het licht vergaen
Van Ifabel. mij n Prins, zoo dra haer quam ter ooren
Uw doo t gelegtdoor'rftae] , heeft zy'zelfs't lijf verloóren (geweer
.
Door ' t ftorten va n hae r bloet, door 's Konings moortlod. Zoo is And reas dan den fchender van mijn eer.
Tm. Doo r hem werckt al dit quaet.
Mat. Ha plager van de landen.
zW.Een blixem in dit Rijck,wiens heetegloet doet brandan
De fchoonfte lelybloem die oyt de zon befcheen.
Gehoondelijdzaemheydt kunt gy dit dulden, neen !
Gy moet den hemel door 't gefcnrey tot meely manen,
En ftorten eenen zee van biggelende tranen
Waer in de wreerheydt fmoort .
Mat. Onluckigh Hartoghs kint
't Ontydig dus ontzielt van't flaeldoor wraecklnf t blinr .
Tancredo weet gy 't wel dat de Princes moft fiicven ,
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Door'theyloos moortgeweer .
Tan. Antonio, gedreven
Van dees tyran zijn wil, haer 't leven heeft gekorr.
Zed. 't Is wonder het geftarnt niet plots ten afgront flort .
Mijn ongeluck begint in 't ende, hoe zal 't ende
Met my rampzalige,waer heen zal ick my wende ?
Mijn Ifabella ach !
%iat. Laet ons voort tot haer vliên.
Tan. Lich t dat ick haer noch help!
Mat. Zulx molt al eer gefchiên.
Lod. Uw doot ick wreecken zal, al zou 't al met my fterven.
Va», Wi e ons maer dreyg t met 't ftael, door 't ftael het lijf
zal derven. Lod.
Mat. Tan. bin.
Koningin loanna. Margareet.
*k /"\Ntfangh gee n brieve n meer , van di e wien s wreet
\~J gezag
h
In Napels wert gevreeft, als eenen donderflagh
Die berg, en rorzen klieft, ac h Margareet, wat Koning
Zwaey t op zijn hooge troon de ftafin ruft. d e Kroning
Staet heerlijc k voo r het oogh. mae r wee t da t zorg , en
laft
Staegh waecken voor de kroon, zy is aen rampen vaft.
Dies wil mijn ziel van die haer ftadigh pijnt, niet hooren
Van fijnontfchuldigen; want eene die gebooren
Tot wreetheydt is, wat nut doet die het algemeen ?
Mar. Me-vrouw is rufteloos, ruft waer u noodigh.
Ko. Neen !
De Kroo n di e wil mijn ruft noch niet, 'k moet eerf t verDie my na 't leven ftaet, onruftig. (worge
n
'Mar'. Ac h de zorgen,
Doen zorgen u Vorftin, een weynigh ftilftantwaer
U w ziel veel noodiger, als in 't gevaer, gevaer
Van leven, kroon, en ftafelendigh te verliezen.
't Is billick van twee quaên het minfte quaet te kiezen.
De rechte vreuchde volgt n a tegenfpoet, en druck.
Xo, Wi e
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Ko. Wi e een tyran ontzielt betoont een heldenftuck.
Dees koor t den Dwinge r za l a l ee r h y 't wee t döér»
Mar. O f u, Vorftin. (finooren
4
Ko. Zo o gaet maer eene vrouw verlooren.
Het leven is mijn doot door 't heerfchendegewelt i
Doot zijnde leeft mijn ziel in vreuchde.
M*r. Wel beknelt
Die ons beknelt hout.door 't verdrucken van zijn banden
Van 't heerfchendegewelt.laet on s maer voort aenranden
Dien Python die dit Rijck vernielt, laet dezen ftrop
Den Dwinger dwingen j doc h \ vooral fta tijdigh op ,
Zoo zal de achterdocht öhs doen niet overvallen.
Mê Vrouw verftaet mjjn reen.
Ko. Heel wel, 'k zal onder allen
Uw trouw gedencken, nu mijn ziel op u vertrouwt.
De trouw in noot die is veel waerdiger dan gout.
Marquis Lionilio. Hartegb la». Groef Vrfino. Koranpn
Jokrmo. Margmeet.

Leo.IXTY moeten ons nu t'zaem in haer vêrtrcck vertoonea
• Door nootdwangh aéngeparft ,
lati. VorftinnediedeKroon e
Op Koning Karels troon regeert, ay ziet doch aen
d'ÈIenden di e den Staet des Rijt wer t aengedaen
Van een ftaetzuchte Prins, wiens dwing'landy vermeetel
Ons Standen van dit Rijck verfchopr, u w vaders zeetel
Ontluyftert va n haer glans, heeft my mijn ampt, en ftae$
Onttrocken zonder reen, en aen een flecht zoldaet,
Niet waerdigh om de naem eens zoldenier te voeren,
Geoffert, die wel eer met Bela hielp beroeren
De grenzen van dit Rijck.
Vrfi. H a Trotzen dwingelant.
Ko. Zie nu aen wien dat gy my door de huwlijxbant
Verbinden wou, om by dien wree tyran te leven.
Mar. W a t o f dees brief beduyt! Dae

r wen een brief geronderi,

lm. Wis of die heeft gefchreven ? «i ndc bcdccktelijck geftroyr .
P Z füo.
Melt
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Xo. Melt Leonello ons wat of den inhout houd.
Lee, Vqrftinne 't zal gefchiên.
Leonello leeft.
Vergeefs den Dwinger bottwt
Zijn moortlitji op mijn trouw), VorJHn mijn ziel him luyfler
Hiet dulden kan dat iclt door hels vergift verduyfler
ViwUven, en ut» Kroon,dies hoed u voor die doot.
Moert dieu moorden w.7, draegh z/trgh voor 't Ryck,

Ko. Doorftoo t
Het harte des tyrans, zoo zult gy vreucht verwerven.
Of anders naeckt de doot van my, en u.
ïrins Lodeviijck. Koningin Joanna. Hartoghlan. Marquis
Leonello, Groef Vrfino. Margarets.

W YIn zwerven
dees onftuyme zee der weerelt, daer't geval

Ons,allen heen (tiert, 'tzy aen hoog, of leger wal
Van 't los geluck. zul x tuygc dit Rijck geheel vervallen»
Het is geen Napels meer die d'ongerufte Galle n
Haer legerbijl verwon , door hare legermacht.
O nee n ! men hoor t gefchre y voo r vrenchde , droe f
geklacht
Alleen niet in dit Rijck, ooc k omgelegen buuren >
Palermo moet al mee zijn dwing'landy bezuuren .
Vorftin 't e n is geen Vorft die welluft fchepr in moort
En gruwelheên.hy leeft niet als eèn Vorft behoort ,
Doet Napels burgerbloet larigh s marckt.en ftraten ftrooGelijckeenroodezee. wae r zijnwy toegekorfle n (me a
Dat zoo een dwingelant als Koning heerft in 't Rijck .
Ick leef als levenloos, en ben een levend lijc k
Geworden, heef t de min die gy my bood verftooten ,
En 't bloet van Ifabel alseen tyran vergooien.
Vorftinne, zoo uw macht dit woeden niet belet,
Zie ick de troon gefloopt, de kroon, en ftaf verplet,
Wijl Bela zijne broer treckt met de Paus valt nader.
Ko, De n

D W I N G E R .f
j
Kelten een 2ich trouw'loos toont.en d'ander een verrader.
Hoe zal zich Ferdinand verfchricken, als hy hoort
Dat zijne Ifabel zoo wreed lijck wiert vermoort (den .
Van die haer hoort te hoen voor moorden.en voor fchenAch ! wat verfchooningen za l ick den Hartogli zenden
Die my zijn eenigh kint in alles had vertrouwt .
Ach grijzen Ferdinand, gy hebt vergeefs gebouwt
Op Napels Koningin, nu ziet gy waerde Heeren
Dat gy eenparigh moet zijn Dwing'landy verheeren ,
En ick zal door dees poock haar volgen.
Leo. Wa t zal 't zijn ?
Ko. Weerhout my niet, laet los.
Vrf. Gy meerdert onze pijn.
Ko. Laet los! noch eens laet los.
LoJ. Doorluchte wilt bedaeren
Wijl ick in aller yl my fpoên zal na Ferrare,
En melden Ferdinand hoe Napels Dwingelan t
Door geyle min geprickt, doru zijn onkuyfze hant
Aen Ifabclla flaen,en tot onkuyfheydt verge n ,
Zy ziende haere eer voor fchipbreuck niet te bergen,
Nam voor dees wrede Vorft angftvallighlijck d e vlucht.
Hy als ontzint gevolgt. toe n koft gebeên, noch zucht
Noch zilte tranenvloet geen lijf s gena verwerven.
Het lijf verloor de ziel, behield de eer door't derven.
Ledewjck bin*
Ko. Gy Heeren, Tc zal u al herftellen in uw ftaet.
Zoo gy dien wrede doot, en u op my verlaet,
Zie ick de kroon herftelt, wij l gy een zelfde lyden
Die mijne ziel gevoelt, gevoelt: wilt helpen ftrijden
Voor Napels burgery. zo o wert uw wraeck voldaen,
En mijne ziel vernoegt. vat den tyran maer aen ,
Ontzie de trotsheydt niet va n die wien s trots vermoge»
Zoo gy my hulpzaem zijt.is in een damp vervlogen.
U quetft een zelfde pijl, befcherm de kroon, en ftaf.
Leo. Wy kennen geen tyran.
Vrfh Wyftten zij n wetten af ,
D 3
lim. Wi «

54
D I N T R O T Z E
N
lm. Wi e heeft tot Koning hem op Napels troon verheven,
En tot haer Vorft gekroont?door ftaetzucht aengedreven
Is hy ftaetzuchtigegeraeckt aen d'Heerfchappy ,
En niet door wil des Raets, waer van Vrfino wy
Zijn trots ge voelen, fchoon hy fchyntals Vorf t te brallen,
Zal echter eer hy 't weet van kroon, en ftaf vervallen.
Hy heeft zich als tyran, en niet als Vorft getoont.
Ko. Een Eedelmoedigh hart niet leven kan gehoont.
iw.Zoo wilt die ons verftoot van's Rijx gezagh verftooten .
Vrfl, Den Hemel heeft al lang zijn tyranny verrl rooten.
Ja». Waer van dees burgery anghftvalligh leeft bevreeft .
Ke. Di e op zijn daden ftoft, en wack'ren oorloghs-geeft .
Lto. Wilt van geen oorlogsdaên.noch dapperheden roemen.
Jon. Een fchrickdie r de r Natuur, niet waerd een menfeh te
noemen.
Ko. Zoo dra door uwe macht, zijn macht ley t neêrgevelt,
Leeft alles weer in ruft.
Vrf. 't Gewelt van zijn gewelt
Is machteloos, ' t geluck daer hy op roemt, is tegen
Zijn dwinglandy gekant, noy t wert triomf, en zegen
Van Vorften door gewelt, of dwinglandy behaelt,
Maer wie helthafrigh ftrijt vo l gloor ten eertroon praelr .
Hy heeft 't gezagh gefchent, de kroon haer glans ontluyftert,
Het recht haer recht verkort.
Leo. Enons.hafpijt ! verduyftert
Van eere, lof, en ftaet, en alle waerdigheydt.
Vrf. Hoe wert dien tyger beft zijn wille doot bereydt .
Ut. 'k Zal my neêrflachtigh voo r die n wreede menfeh ver tooncn ,
En bidden dat hy wil. my trots getoont, verfchoonen ,
Door die n ee n vrou w hae r ton g i n noo t verma g vee l
meer
Door liftigheydt als d'alderfcharpfte kling, of fpeer.
Hy gevende gehoor zie ick zijn val befchooren.
In. Wa t doot hy fterven zal Vorftinnc ons laet hooren.

vrf. wy
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Vrf. Wybiên u onze hulp.
Ko. Di t heeft mijn breyn verdickt,
Zoo dra als hy met my de glans, en't heldre licht
Van Napels troon genaeckt, zal ick hem voort aenmane»
Tot'tgeeftighfnarenfpel, hie r door zal ick hem banen
Een wegh tot zijne val. wil t by de mommery
U voegen meê vermomt, dan zal mijn ziel heel bly,
Om da t de vryheydt ftaet voor handen, ernftigh hoope »
Hoe dit gemaekt gefpeel naer wenfch noch af zal Ioopen.
Hier door zal den tyran geraecken aen zijn end,
En wie 't hem heeft gcdaen, zal niemant zijn bekent
Als ons. g y kunt uw rol nu onder 't fpeelen fpeelen ,
En zoo uw wraeck voldoen.
Leo. Zij n doot de fpijt zalheele n
Die my is aengedaen.
Ko. Verworg t hem door dees koort.
Vrf. D e tijt die noodigt ons, waer wacht gy na, ga voort,
Xo. Wil t my in dezen noot uw trouw, enhulp beloven.
Leo. Ic k zweer getrouw te zijn by 't helderlicht hie r boven§
Vrf. Da t my een roof leeuwin, op roof verhit, verflint ,
Zoo var mijn ziel het Rijck haer wel vaert niet bemint.
I/m. Dat Karels nazaet magh de ftafin ruft regeeren ,
Is onzer aller wenfch.
Ho. He b danck doorluchte Heeren,
Door u mijn zeetel wert van zijn gewelt bevreydr,
Zijn val die naden al.
Leo. W y maecken ons bereydr ,
Misluckt de koort, zoo zal dees dolek zijn borft door ftooten.
lm. Ho e fpeelt de weerelt met de ydelheydt der Grooten.
Ai tt juumtn binnm.

Prins Andreiu. Groef 'Antonio.

TTW manflag h pijnt mijn ziel. doch nu het isgefchiet
Verfcheelt 'r my wsynigh of zy leevend is of niet.
De doot van Ifabcl den Hartogh zal verbazen.
D 4
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•Ant. Men lact re laet, wanneer de koorrzen zijn aen 'r razen.
Zoo gy wiltVbrft zijn,Vorft,maeck t alle s voer u dnyekt.
And. H o e ! al s men' t grimmig h flael o p een Princes gebruyekt ?
(wen ?
Waer floegh oyt Vorf t d e han t ae n weerelooz e Vrou Ant. Ee n manflagh eyft wel voor , mae r nimmer na berouGy wiekt u van de troon, zoo 't Vorltelijck gemoetfwen .
Zich nu laf hartigh toont, ick heb geftort het bloet
Van de Princes, gy niet. laet laffe zorgen varen.
And. Ken t Ferdinand dit goer, den Hartogh van Ferrare.
I.eeft mijne zie! in ruft, 'k zie gins mijn vyandin.
Hebt gy 't vergif t verzorgt ?
Ant. Hee l wel.
And. ' k Zal om de min (ftiere
w
Die 'k Kroon,en rijekfta f draegh, haer ziel in 't kort heen
Daer ieder blijven moet. en dan de nytvaert vieren
Heel droevigh, of haer doot my raeckte aen het hart.
Zoo veynftmen nadenaerr . haer vreuchde is mijn fmart .
Men moet om Kroon, en ftafde looze lift gebruyeken .
Ant. Zoo g y ten troon wilt treên.zoo moet zy voor u duycken.
Een Vrou w hae r heerfchzucht maeck t de Vorft tot onIa onderdanen flaef.
(derdaen
.
And. Hae l nu't vergift .
Ant. We l aen. Ant.
tin.
Ktningin Itannn. Prins Andre**.

„ " \ T U da t gelegentheydt my toelacht, zal ick toonen
„ l N Datdapperheydt,enmoet.noch by Ioanna woonen.
Wat kommer drijft mij n ziel dus eenzaem hier alleen.
Mijn Prins wat zal dit zijn, waer toe dit droef gefteen.
Hoe fpreeckt gy niet mijn lief! heeft iemant der trauwan»
Uw Kroon belaegt, bezet met helle diamanten j (te
n
Of't heyloo s moortgeweer op uwen borft gewet,
Dat gy dus droevigh ftaet in uwe zie] verzet,
Om u op 't onverzienft van uwe troon te rucken,
En
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En my, door uwe val, elendigh onderdrncken ,
Daer gy onwinbaer zijt, in dapperheydt Katuil,
Een Numa die het volck ftelt wetten na zijn wil.
Fabritius in raet. Een Decius in 't ftrijden
Een Roomze Scipio die 't Rijck voor ramp zal vrijden.
Die nu van elck gevreeft, betreên derft Napels troon,
Geliick een tweede Auguft. of grooten Macedoon.
And. Mijn Koningin.

X*. Wat is't ?

And. Mijn misflagh wilt vergeven.
X». Mijn leven zonder n dat is, mijn Prins,geen leven.
Waer in hebt gy mifdaen ?
And. Ick buygh my voor u neer.
Xo. Gy zijt mijn ziels vermaeck.wat wil mijn Koning meer.
And. Een Koningin te doón, wat rijck kan zuk verdragen ,
Ut. Hebt gy uw handen oyr aen een Vorftin geflagen ?
And. 'k Heb noyt Vorftin ontzielt, 6 overfchoone Vrouw.
Kc. Een die het quaetdoen haet ,vreeft voor geen naberouw.
And. Een voorgenomen daet.ftaet als volbracht t e fchroo X«. Is ymant door uw wil moordadigh omgekomen, (men .
Gy melt uw Koningin niet wat uw ziel vervaert. (waert .
And. 'k Schroo m voo r ' t vergift da t u zou zenden graveKo. Ontziel t my vry, kan 't Rijck daer door haer ruft ver And. My fmetten met uw bloet ?
(werven.
X». Men moet doch eenmael fterven.
And. Schoo n ick had door de Graef Antonio beftemt
Uw doot, zoo fta ick afdees wreetheydt, 't hart beklemt
Verwijt my uwe doot,'k moet voor my zelven fchrickenj
En ben nier waerd Vorftin, dat ick met deze blieken
Uw fchoonheydt,fchoone vrouw.genaeke n magh,o neeni
Ko. Is dat de zwaerigheydt die u leyt op de leen,
Vergeefs pijnt gy u Vorft, moft Sophonisba fmoore n
Door he t vergift.ick zwae y de rijxftaf al s te vooren.
Ick leef, en zy is doot,my is geen leet gefchiedt.
Het is zwaermoedigbeydt mijn Prins, en anders niet.
Md. Dees voorgenomen daet doet my de ziel ontroeren.
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Xo. Gy laet uw moedigh hart te ver van fchrick vervoeren.
And. La f hartigheydt, noch ichrik , baer t m y mijn ziek
gequel.
Xo. „ Maer 't overtuygt gemoet. he t geeftigh fnarenfpe l
Zal u, door ' t zoet geftreel, verdrijven al uw vreezen,
Zoo dat gy naer 't gefpeel nie t meer vervaert zult wezen.
"And. Mij n Pagie, dienaers hou!
Tag. Wat wil de Vorft gebiên ?
And. Ontbie d de mommery.
t*g. U w wille zal gefchiên.
Leo. lm. Vrfi. met het gefpeel vermomt met gelaên pi/looien uyt.

And. He t fnarenfpel, Vorftin , bekoort het hart, en ooren.
Ko. „ Waer door,ha Rijx tyran ! gy nu zultgaen verlooren.
And. Ic k heb noyt zoeter fpel mijn leven oyt beleeft.
Xe. O p 't zoetft zoo houdt men op, dat u de ziel begeeft ,
Tyran, is meer dan tijt.
And. Wae r ick in 't velt gebleven. (ven
.
Leo. Dees koort zo o wel als 't ftael u brengen zal om't leAnd. Wi e zijt g y fchelmen , die uw Vorft dus fchelms verraet.
lm. Di e gy.onmenfch'lijck menfeh , verftiet van eer.en ftaet.
And. Ho e ka n mij n trotz e ziel, dees trotze ree n gedoo Waer is mijn moogentheydt ?
(gen.
Vrfi. Die is in roock vervloogen.
Xo. Heeft Belus dochter niet de Rijxvoogt omgebracht ?
Ioanna is niet min in dapperheydt, en macht.
't Vermaerde Lydien weet van een vrouw te fpreecken ,
Als aen Andronodoor in Thebe is gebleecken.
And. H a fnoode Vrouw, moet ick dus dalen in mijn graf?
Xo. 't Gewelt u hielp ten troon, ick floot u weer daeraf.
And. A y my! rampzalige, waer toe ben ick gekomen ?
Xo. Tot uwen va!.
lm. Zo o moetmen dwingelanden toornen.
Xo. Ick ben die u ontzielt.
And, Ach ! is'er geen gehoor,
Xo. Wae r
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XD. Waer wacht gy na ? vaer voort.
And. Help hemel! ach! ick (moor.
Leo. Doo r dees tyran zijn doot men Napels zietverreeren .
jan. Want een gehoonde vrouw is als de peft te vreezen.
rr/f.Nu 't lijck ten troon gevoert, geftrickt me t dezen bant.
lm. Zo o eynd de dwing'landy des Trotzendwingelant.
Ko. Gins komt Antonio.geeft die mee zijn belooning.
Een flaefdie volgt zijn heer, een onderdaen zijn Kloning.
GratfAntonio. Koningin loxnn*. Marquis LtoneUo.

H

Httrtogh lx». Groef Vrfino.

Aer Majeftey t ka n doo r dees dranc k haerdorftverWiens geur het hart verquickt. (zaên
,
Ko. Mijndorftdiei s vergaen .
Drinckt Grave eens voor my, gy zult mijn gunft verwer^«.Eerft har e Majefteyt.door die n ick niet zou derven(ven.
Vorftin u hoonen, neen ! de eerfte dronck komt u.
Kt. Ick zegh gy drincken zult, verrader, wert gy fchuw
Voor het vergift, daer gy my meende meê te zende
Na Lethe, voort drinck uyr.
Ant. Ach! wacr zal ick my wende.
Leo. To t dezen dranck, of't ftael.
Ant. Vorftin my 't lijf verfchoont .
Ko. H y is het lijf niet waerd, die zich barmhartigh toon t
Te uwaerts. fnoo verraêr.
Ant. Ic k wierthelaes! gedwongen
i/o. Va n die de ftrot is door de koort ftijftoe gedrongen.
Ko. Drinc k uy t decs wijn, wiens geur he t bange hart verquickt. (fchrickt
.
Ant. Wae r voo r ' t benauwd e hat t van my anghftvalligii
Daer voel ick het vergift verfpreyen doo r mijnleeden .
Ay my ! helaes! ick fterf.
Vrfi. I a vaer al voort beneden
Daer de verradery- haer zeetel heeft, hier toont
Den Onger hoe het quaet zi jn eygen meefter loont.
VV$gh gttndt UJftn zy hatr PifiocUn *f.
Tümot
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Fileno. Koningin loarmu
Oorlachte Koningin, dat uwe flacfuw handen
Magh groeten met een kus, nu hy aen u de landen
Van Koning Bela komt opoflfren, 's Konings broer.
Ko. Melt aen de Koning zelfs wat hem al wedervoer,
Zoo kan hy na verdiend u rijckelijck vergelden .

D

f rins Lodewyck. Koningin loann*. Htrtorh Ian. Marquis Lttneli*.
GraefVrftno. Fileno. Tancredo. Marktreet. Lmr*.

l ï / A t i s 'er gaens in 't Hof ?
%t. " Dat zal de Rijxtroon melden .
Waer op den Dwingelant ontzielt zit, dezen bant
Den moorder heeft vermoort, Antonio van kant
Zich zelfs door het vergift geholpen, danck nu Gode
Die't Rijck verloften, toen de koort de Rijzpef l doode .
Film. Ha droef gezichr, helaes .'
Lod. Nu leeft mijn zie l voldaen.
la*. Lan g leeft de Koningin.
Leo. Ickblijfhaeronderdaen .
Tile. Waer is de Prins Mathijs, de naefte aen Ong'rens krooLod. Die zal hier daetlijck zijn. (ne
,
Ko. D e weerelt komt u toonen
Gy Princen, dat die geen na hooge Staetzacht tracht
Te klimmen, nederftort, al eer hy 't had gedacht.
Laet Napels, en Ferraer hae r n u op 't hooghf t verwon d'ren;
Vrfi. Als dit den Onger zal vol fmaet in d ooren dond'ren
Wat Napels Koningin heef t door haer hant beftiert .
Xe. N u zal, Prins Lodewijck,uw hayren zijn geciert
Met Napels kroo n die m y den Onge r docht t'ontwripgen.
'lm. G y op de troon? hydoot ? h a wat veranderingen ?
Ito. Zo o ftijgt rechtvaerdigheydt te n troon , n a ramp, en
druck.
l*h W y wenfchen Napels heyl, haer Koningin geluck.
Trim
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Trins Mathim. lfabtüa. Prins Lodewijck. Koningin loxnna. Ton
(redt. Hartogb Ian. Marquis Lecneüe. GrtufVrfino»
fileno. Murgnreit. Lam*.
Ma. QChoondath y was mijn neef , h y Waerdees ftraf&i
«3
waerdigh,
Liefwaerde Ifabel , den hemel toont rechtvaerdigh
Dat z y d e trotsheyd t fltaft, die s treur niet, 'tgaetn a
wenfch.
jfi. He t dier dat menfchen plaegt , dat noem t d e menfc h
een menfch.
MM. Mijn Prins , 'k heb voor de doo t behoed uw ziels beminde.
tod. Zy komt te lact.
Mat. Ho e dat!
led. D e Kroon my wil verbinden
Aen hare Majefteyt, d e vreucht geen uytftel lijt.
Mot. Zo o hou ick haer voor my. hier erf ick opeen tijt
Een Kroon, en hef. Princes, 'k groet u als Koninginne,
lf*. Ick ual s Ong'rens Vorft.
Tm. Ho e wonder gaet het minnen.
Nu moet gy Margareet, of Laura zijn voor my.
Ten fcheelt my niet wie 't is, wy zijn zoo goet als zy.
Hoe wil het nu in 't hof gaen wacker op een minnen.
M&. Zy is beluft op vleefch, die op u ftelthaer zinnen.
Mot. Mij n leven, goet, en bloetis voor Vorft Lodewijck .
Vrfi. N u ' t maghtig h Napel s hae r vereen t me t 't Ongers
Rijck.
hn. Daer zit hy in zijn bloet geftickt, die 't al wou fmooren .
Ke. Wi e door de koon ontzielt,gaet door de koon vcrlooren.
li». Du s ziet men afgekort Andreas levens draer.
?'[>• Geen quader Prins als die zijn eygen wel vaert haer.
UY

T

.

