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Tn Heer en Vrient,
Den doorluchtige n Plutarchus
vermaant on s we l t e recht , da t
wy zulle n arbeyden, om de eere
waardig te worden ; maar ons niet en behooren te verftouten de zelve te beloopen. Wil lende daa r med e te kennen geven, dat die
weynig begecrend is, weynig zal ontbreken.
Waar by wy geleert worden , de vermetelheyt t e fchouwen, en het vernoegen aan te
nemen. Naa r welkers betrachting, hebben
wy in dezen mee r gearbeyt door lufl: en vernoegen , dan om eer, in achting nemende de
woordeavan de n Poëe t Terentius, daarhy
zeydt: Ztekt niet meer te bemachtigen, dsgy
A z kunt

kunt bejagen. Ons daa r doo r vermanende :
dat w y ons zclve n nie c e n moete n betrou wen , ofte toefchrijve n , 't gene in elks oordeel beftaa t : 't wel k oo k Titus Jgjtintius
fchijnt te beveiligen, als hy zeydt: Overweegt
uwe staaken rijpelijk, op dat gy niet en doet, het
gene gy namaals niet en zoud wenfchengedaan
te hebben. Zeer wel paffende o p de fpreuke:
Verzint, eer gy begint.
Dit overwogen hebbende, zullen wy U.E.
met ongedekt e hoofden diflen , op den Dis
van reede n (daa r U.E . we l waardi g zijtd e
voorzittende plaatfc t e bekleeden) de eelft e
vruchten de r harflene n va n de n groote n
Spaanfchen Poëe t Lope de Vega Carpio, dieze
in gee n kley n aanzie n hebbe n gebrach t by
den grootften Stafdragc r van Europa, die de
zelve zoo gekoefter t heeft, datze bekent en
geroemt zij n i n a l d e redelijkft c dcele n der
werelr, daarzemy , noc h onkundig zijnde ,
door het gehoor zoo vervoert, en doorgrief t
hebben, dat i k my heb derven verftouten ,
dien god t de r Poëcte n o p de hielen t e volgen, om my te oeffenen in de eygenfehappen
zijner wijsheden , ende eyndelij k doo r de n
Heere Baroktts zo o vee l t e wege gebracht ,
dat hy de zelve heeft hervormt , en ik gcftelt
in

in Nederduytz e vaarzen ; o p dacz e onze
Konft-lievende (doch voornamelij k U.E. )
mochten fmaaken e n behagen; o p dat w y
hier door mogen genieten, het gene andere
genooten hebben: En om deze genieting te
bemachtigen , heeft he t on s gedoch t di t
werk U . E. o p t e dragen , die een Voefter heer, e n liefhebber onze r Zangeveflen zijc ,
en aireed e d e hande n aa n d e gareelen van
Apollo geflage n hebt. Wil t dan deze vruchten , om U. E. waardigheyt, en onzen yver,
zoo koeftere n e n ftreelcn , datze haren gewijden me t laag e dankbaarhey t bedanken ,
en met haar eer, eerende n genen, di e haar
de cere heeft waardi g gemaakt ; verhop e
dat d e zelv e my aan U . E. zo o zulle n verplichten, dat ik my mach toefchrijvcn d e bynaam van
U. E ,
verbonden vrienr
LEONARD

DE F U Y T E K .

*' Amfttrdam, in denjttrt i6\6.
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Libit,

.

en Tloro.

En nauwelijks 't gevaar dergoüeven ontkomen ,
\ Vriendt FJoro.of ik zie Palermo ingenomen
Met ongemeene vreugt; ja fchijn t dat deze
Stad
Alleen de blijdtfchap va n de heele werelt var.
Indien ik iets vermach, wilt my doch kondbaar maken
De oorzaak van dees vreugt, die elk het hart doet blaVerhaalt my hoe, en wat, en waarom, op dat ik (ken j
My meè na deze vreugt, als andre burgren, (chik.
Floro. We l luyftert met voordacht, ik zal aan u verhalen
D"oorfpronkelijke gront. D e laatfte die de palen
Van dital-oude rijk verheerelijkten, vrient ,
Was Edowardo; zelfs van 't noodtgeval gedient,
Mits hy voordachrzaam was, in oorlog en in vreede,
Noyt zig Siciliën zoo'n vorft haar ftoelbekleede.
Dien Konings egemaal, had uyt baar vruchtb're fchoot
Twee zoonen voortgebracht op eenen tijt, ó! groot
Een onbedacbrzaamheyt; zy, vrezend' voor den toorew
Haarsmans, heeft't eene kind deballingfchapbefchoo En gaf, door moeder-zucht, het in bewaring van (ren .
Éen haar vertroudc vrundt, en 't ander heeftz' haar man
Geoffert na behoor. Hy , door nieusgierigheden
Geprikkelt, en verblindt, beftont 't geheym t'ontleden
Der Goden, uyt de loop des hemels, hoe zijn zoon
(O onverzichtigheydt!) berooft van ftaaten kroon,
Ja, als een wreet tyran het rijkzouw moete n derven,
En als een balling uyt zijn vaders palen fwerven,
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Den Koning gantfc b ontaar t va n mcnfcbcydt, en van
plicht
Van vader, heeft verwoedt dit kleyn onnozel wicht
In zijne razerny in eenen bus geflooten,
En offerden 't de zee, dus levend' van zijn looten
En erfgenaams ontbloot, is by ten graf gedaalt
Binnen Mefiïna, als voor dees my is verhaalt.
Zins zijne doodt, zoo is dees golden troon betreeden
Van zi|ne nicht Matild', die naar vooroodren reeden
En overondt gebruyk, de Staaren heeft vergairt
En barg'ren van dit rijk, in deugdt en moede vermaart,
Uyt welkers rey Matild'een man zal moeten keuren
Tot febraging van de kroon, en dit zal nn gebeuren*.
Dit 's d'oorzaak van de vreugt.
litit. Wi
e heeft 'er oy t geboort
Van zulk een wreede wet:vrund FJoro.nocb een woort,
Waarom 't gemeen e vol k me é voo r baa r ftoe l doe n
' dagen?
TIon. To t vordring van haar keur.
libio. Hoe
.' om de kroon te dragen t
Siciliê'n, met reen heeft u 't gerucht befchul t
Voor wreé barbaren: ja met recht zijt gy gebult
Met vier'ge bergen die u ommetrek vergiffen .
Wat Montebelle borft voedt zulken wet ? wie griffen
Zulks in u kenren doch ) dar een oneedel hooft
De kroon zou torflen, Goön i
tltt». I
s u 't verftandt berooft
Vrandt Libio I zeg op, of dooien uwe zinnen ?
Hoe trekt gy deeze zaak nu zoo ter hart.' 't beginnen
Van zulks is niet van nu, ó neen, bet is een wet
By 't Noordtfche volk voorheen i n volle kracht gezet,
Die eertijts deze plaats door bun gewelt bezaten.
't Is billik, de gemeent' dees eer is toegelaten
Te komen voor de (loei baars konings, fchoon de keur,
Door 't keuren van een vrouw, baar nope ftelt te leur j
Ik fta't q toe, ó ja .'dat d'Adel door bun daden
8

Do
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De fccpters paften, maar Matilde, als beraden
En een voorzicht'ge vrouw, mijns oordeels,heeft al eeo
In 't hart gekeurr, met wie zy op dees troon wil treêo.
Lib. Wie meent gy hier zoo hoog in luk te zijn gerezen,
Vrunt Floro, die haar man,en onzen Vorft zou wezen ?
ïlo. O m wel te kiezen na mijn oordeel, i s 'er geen
In heel Siciljen, die tot voordeel van 't gemeen
Den naam van koning, en den fcepter paft te dragen
Als bartog Frcderik, een vorft die in de vlagen
Des oorlogs is zoo kloek, dat hy dit rijk verftrekc
Een wonder: 'k weet haar gonft bier door is opgewekte
Daar is den bartog zelfs, ó welgefteldc leden
Gebooren tot 't gezag, om op dees troon te treden*
Noyt heeft Sicilicn een zijns gelijk gebaart.
Libit. Gelijk mijn oogen zien.
tiert. I
n moedt en deugt vermaart.
T W E E D E TOONHEL

.

Den hartog Frtderik ut OH«vu uyt.
OÜAV. "C Eo yde r

flelt de n Vorft rolkomentlij k voo r
JD óoge
n
Zijn goe genegentbeyt, en van boe groot vermoogeo
Elks zucht tot uwaarrs is, ja zoo, dat in ban hart
U reets met deze kroon geluk geboden wardt,
Voortzcggende u beyl.'t wel k fchijnt ten top gereezen,
Wat my belangr.ik leef beyd' tuflehen hoop en vreezen,
Door dien iktwijffelend' niet wel gelooven kan
U ink, waar op ik hoop.
Tred, Zie
t mijn vermogen an. (Jen?
Weer gy niet dat de ftemvan 't volk, Gods wil, wil fpel Fortuyn, al is 't een vrouw, verhoop ik, zal haar ftellen
Aan mijne zy, en my in 't minft niet tegen zijn.
'k Ben d'eerfte van dit Rijk, Matilde heeft door mijn
De dienften aan de kroon, qjy doen de kroon betrachten:
A f Haa
r
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Haar oogen (ja te recht uytbeelfters der gedachten,
Die hebben Frederik al blijks genoeg betoont
Wat hart tot mywaarts i n Matildens boezem woont )
Door dienze tongen zijn Oftavrvandezelve n
Die fprakeloos 't geheym uyt onze boezems delven.
Porflaas liefde moet my flaakenvan mijn plicht.
De kroon, die is 't alleen die deze fcheyding (licht :
Die tot den fcepter raakt, die moet geheel verlaten
Zijn mcnfcbeJijk' gedaant'; want koninklijke ftaten ,
. Verevenaren zich by d'opper-godlijkbeên.
Offav. Daa r komt de koningin.
Fred.
Zegt dat daar kom t die geen
Die door haar oogen zouw de Harren doen ontlichte n ,
Zeg dat daar komt die gecn.die vuur'ge vlammen (lichten
In dees gezengde bord, zeg dat daar komt een beelt,
Een proefituk va n nabuur, uyt Goden bloedt geteelt.
O en'gellijk e vrouw ! berooffter va n mijn zinnen ,
Die deze ziel beheerd, «n dwingt rny tot u minnen.
Qftnv. I k zie hoe Porfia, Matilden s zy hekleer.
Tred. O&aa f g y ban t mijn vreugr, zwijgt ftilj verberg t
mijn leet.
Ikvliê voor haar gezicht, midts ik geen dief wil wezen,
Noch roover van een fchat die'k niet en zoek.
D E R D E T O O N E E L
.
lAntiUe, ft*ft» , Helena, den Grwe Vempeo, Fabriiio, Kmrel,
Flort, Barltvemo, Libio , Ettuflt, timideHofjlaat.
tmp.

A A n deze, (plaats
.
A E n g y aa n d'and're zy, gy Heeren neemt uw
B*rJ. Eniknadegemeent' , al s zijnd'een ma n vol raats.
Mwl, Pompeo , 'k mach met reen wel voor Barbaris fchelden
Dees wet, hoe zal een vrouw hier de geheymen melden
Haar 's boezems?hctogc goön! welke onbehoorlijkheên?
Natura
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Natura fpreekt my vry, en kant met zulke zeen ,
Voorwaar beer Graaf» zoo'n keur was ons noy t aangebooren.
Pomp. Mevrouw, uw Onderen, en al die van te vooren
Dees plaats bezaten, en vermeerden u w gebier,
Hebben dees wet in kracht verdubbelr,fchelt doch niet
Op dit aloadt gebrayk, 't welk niet alleen gefchreven
Staat in nw keuren, maar in d'harten van die leven.
Doch om haar Majefteyt van fchaamrete ontdaan,
Zal deze tak a woort vertrekken, neemrze aan,
En wie in u gedacht zoo lukkig is gerezen,
Die deze gift geniet, zal onzen Koning wezen,
Bekrachtigt uwe wet en der vooroud'ren zeen.
Mtil. G y Heeren, neemt uw plaats.
Irtder. Me
t alle dienftbaarheêo
Zijn wy verfchuldigr aan baar Majefteyts begeeren.
Tomp. Soldaa t aa n d and're zy, dee s plaats bekleén dees
Heeren. (naamt
,
KtrtL Wel Graaf, e n weer gy niet dat wie zoo wordt geDees adelijke plaats, zoo wel als u betaamt ?
Trtdn. Weg gy vermetele, wilt niethartnekkig wezen,
Noch werlc t uw eygen ftraf.
Temp. Zij
n hoogtnoedt is gerezen
Uyt zijn onwetenbeydt.
Freder. Va
n hier verwaande zot.
Xorel. Die , daar gy my voor fcbeldt e n was ik noyt: o
(klippen,
fpot!
Mijn vroomheydt wordt geboont, en ftrandtop afgunft
Onkunde blaart dien fmaat uyt u verwaande lippen j
Die meerder derf beftaanrals gy met uw geweer
Zoud (taande houden; doch mijn onverwelkb're eer
Leyt my op d'hoogfte trap, en maak t dees plaats my
waardigh (digh
,
Ten fpijt uw's Adeldom s, mij n moedt tot frraffen vaarDoord'aangedane hoon, verwijt u uwc fchult,
Door 't dulden, 't welk u noodt dat gy my dulden zult.
Mijn
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Mijn vroomheyt maakt my eêl, mijn werken, mijn betrachting,
(ting.
Ziet na mijn afkomft niet, neemt mijn gemoet in acbBxrl, I k Barlovento, en de eerft uyt mijn gedacht
Die na de hoogheyt (laat, getuyg mijn Meefters krachr.
Zijt zeker en gewis, dat onze dapperheden
Den gantfen aardboóm.met ontzag en fchrik.bekleden,
Door dien ik altijts aan mijn Jonker gaf de lucbt
Om t'overwinnen als een Atila, 't gerucht
Ons moedts mod elk ontzien.
KareL Zwijg
t gy, wat zal dit wezen ?
B*W. O bloet! dat's een gezicht.
M*tü. Pompe
o wat wi 1 dezen ?
Ptf/»^.Mevrou dees jongeling door boogmoet derf beilaan
Te trachten na dees plaats.
KartU I
k ben die geen; die aan
Haar Hoogheyt, noch aa n u, met n a dees plaats t e
trachten
Misdoe, of werk daar door u oneer, of verachten,
O neen , in 't minde niet; doch oogt eens op al 't geen
't Welk oyt Natura fchiep in wezen, 't zy voorheen
Of nu, wechgevende, zoo worden die door 't geven,
Te niet; bebalven d'eer, die blijft door 't geven leven
In haare volheyt, niet alleenig met die geen
Die haar ontfangt, maar ook met dieze geeft,dees reen
Getuygen, dat die geen, die niemant eer wil geven,
Zeer weynig beeft , door die n de eer noyt wordt verdreven,
Noch en vermindert door 't wechgeven.noch vermeert
Door het behouden; gy dan door mijn eer ge-eert,
Uw eere niet vergroot met my dees eer te weygeren.
B«r/. Da t is de rechte kaats, om op de bank te fleygercn.
MttiL I k ken hem, Porfia, dees man dat is die geen
Daar 'k u heb van gezeyt, zijn welgegronde reen
Die dwingen my, om hem gelijk my zelfs te minnen.
ttrf. Wel hoe Mevrouw •• gy doolt, wat wiltgy gaan beginnen ?
K*rel.
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X.*ril. " k Zal a verhalen 't geen my van hem is bewuft;
'k Ben door barmbertigheyt eens viflers van dees kult
Gckocftert, en gequeekt, en 'k heb noyt konnen hooren
Wie dat mijn vader was, of waar ik ben gebooren.
Zoo ik een afkomft noem . ik noemze met die geen,
Die eer in parlemoer op Cypers ftrantquam treén ;
En noem ik ouders, 't zijn de golven en de rotfen;
Indien ik was Barbaar, 'k zou Alexander trotfen,
En meenen dat Iupijn mijn vader was geweeft;
Ik ben als Romulus gebooren; 'k heb my meelt
Ontrent de netten en defchuyten opgehouwen,
Doorzwemmende d e zee, 'kdorlt my zoo vee l ver»
trouwen,
Ten laatften, dat ik my na 't grondelooze diep
Begaf, en door mijn ftemde Dolfijns t'zamen riep,
En maakt e een vreed' met hun , fchoon o f z y twifti g
waren:
Doch end'lijk is mijn moedt vergroot met mijne jaren,
Dat het onmoog'lijk lèheenjn 't fchelliprijkgeweit
Die te verberrigen, my gevende ten lelt
In d'oorlog, als een toets van moedige gedachten,
'k Heb Edowardos hey r, en vaanen door mijn krachten
Verrijkt en nagevolgt, toen den Napolitaan
En heel Calabria hem mod ten diende (taan.
Ik zal hier voor u al volkomentlijk ontleeden
Hoe heerlijk ik mijn jeugt in uwen dienft belteeden,
Waardoor u vyandt mygeroemt heeft, en gevreeft
Als oorzaak van zijn val; ik ben die geen geweeft
Die klimmend' langs een piek, een roode ftandartplanOp d'hooge vellen van Kaflano, en dorft kanten (te n
Alleenig tegen al, toen 's vyandts moedt verzonk,
En d'onze, als de zon, in bare voiheyt blonk.
Ik heb dien Kalabrees, die 'r heele leeger hoonde, (de ;
Ontzielt, en toonden hem wat hart dees borft bewoonIk reedt hem te gemoet, my zettende op een paart,
Een tweeden Pegazus in fnelheyt, en ter vaart

i 4 Lope
de Veg4 Carpioos
My gevend' daar ik vondt dien Hercules gezeeten
Op een gemoedigt ros, op moort en roof gebeeten,
Mijn y ver vloog zijn toorn gelijk een fchicht te moet,
Hy bralde en zag my aan, met oogen, die in gloet
Een Etna fcbeenen, die zijn gramfchapmy vertoonden ,
Ook zag ik hoe de doodt in zijne armen woonden,
De ftraf in zijn gebit, de fchrik in zijne (tem,
Waar door de aart beweegd', dit gaf mijn y ver klem.
Wy loopend' op malkaar met euv'len moedt en tooren,
De fteegelreepen toom, en zinnen beyd* verlooren.
Weer komend' tot ons zelfs, door dien een duyzeling
Hem 't hert zoo we l als my benevelt hadt, zoo ging
*k Hem wederom te keer, en heb den toomgefneeden
Van zijn gemoedigt paart, een elefant in leeden
En grootheyt, overmits het op zijn fchoudren droeg
Een boogh gepluymt kafteel, 't welk ik den degen joeg
Dwars door de ribben, dat een vloedc van roode draaien
De aart bevochte, en zijns heeren endt ging maaien.
Wy fmeedent op malkaar heel dapper, D houdens eer
Mijns Konings, door zijn doodt zijn hellem en geweer.
Vaadeze.en andre daan, waar door mijn faam gaat fleyg'ren
Ten hemel, zijn getuyg' die deze plaats my weyg'ren.
Maar ik onlukkige (verwachtende het loon
Van mijn verdienften uy t de hant mijns Konings) goón!
Is met zijn doodt mijn hoop als hopeloos vervlogen.
Nu weet gy wie ik ben, en wie ftaatvoor a oogen ,
Dit is mijn oorfprong, en hier ziet gy mijnen fchat:
De werelt noemt my met de naam van Karel, wat
Meer is, de hooveling gaat my den bynaam geven
Van den Voorzichtigen, uw oorloogsvolk, mijn leven
Een wonder noemen, en zie deze zien my an
Voor een gemecnen en een ongeachten man;
En ik derf my den naam van nwen dienaar geven.
SMTU Wa t droely gaat a aan ? wel wie heeft van zijn leven
Van
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Vin zulk een waterig en vocht geflacht gehoort ?
O bloedt dat komt te flecht;mijn heer audi, een woort;
Kondt gy niet zeggen dat u af komft is gefprooten
Uyt Vorften, Heeren, ja uyt d'aldergrootfte Grooten ?
Kondt gy niet zeggen, dat Adam een baftaartzoon
By Eva heeft geteelt, met namen Pharaocn.
En hoe de vader Was van Kakus, hoe hy teelde
Den grootenTambuerlaan.dat lekkerkindt van weelde,
En hoe dat Tambuerlaan by zijn beminde wan
Pontius Pilatus, en Pilatus won Paap-jan;
Paap-jan, jou beftevaêr, wan Soüman de groote,
Segt dat uyt Soüman u vader is gefprooten,
En dat u moeder was de groote Koningin,
Die eer Karrago fticht',neemt hier van u begin.
Wie zal 'er, ó gans bloet, gaan na dees af komft vragen?
Tred. Wa t wil den vreemdeling ?
Matil. D
e ziel wordt my ontdragen
Laas Porfia J 't gedacht loopt fnel na Karcl toe,
Ik ben ten endt helaas! ó hooge Goden.
turf. Hoe
!
MM il. Helaas. ' wat zal ik doen ?
Perf. Mevrou
w u zelfs verwinnen,
Gy zijt een Koningin, wat wiltge gaan beginnen t
Siciljen uyt u keur een Koning wachten moet,
Dies dooft die vlam Mevrouw , die reet s u w boezem
Vorftin, ey wilt u niet, door oogenluft gedreven (voed .
En min, als onbedacht dees vremd'ling overgeven.
Miuil. Zit neder Karel, wanr 'k maak u gelijk die geen
Met wie n ik, hooge Goón ! meen op den troon te treên.
't Is reeden dat de deugt naa waarde wort verheven
Met ftaar, ik zal a bon naa uw verüenften tjeven.
XurtU Da t hare Majefteyr veel langer leven moet
Als d'Aribierfen Phoenix.
ttmf. Og
y vermeet'len bloet'.
Schoon hare Majefteyt belaft heef t deze fteede
Aan u, ten fpijt van Ons, onaad'lijk te bekleede:
Noch-
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Nochtans die plaats, die u baar Hoogbeyt heeft gewijt,
En droeg noyt een als gy, gy zijt dan diege zijr.
Jbtr.Dees plaats waar door my heeft haar Majefteit verheZal ik oai d'eerens wil na om een beter geven, (ven,
Na zit ik op mijn eer; want d eerelijken man
Zat nimmer op een plaats ais die toegeven kan,
't Welk die verharde bank, vol onbeweeglijkheden
Niet doen en kan, noch die, die deze bank bekleden.
Maar deze, die my torft, mits hy van laaken is,
Is reklijk, milt en zacht, gy Heeren houdt gewis
Dar dezen mantel, en dees kling my ging bekleden
Met eer, die 'k na verdeel, en zit op d'helft; en heden
Zal ik bier voor u al ftanthouden, dat dees ftefi
Veel adelijker is als d'uwe.
Frtd. Zoog
e i n vree
U Rijk regeeren wilt, zoo wilt ons eer betrachten ,
In't (traffen van die geen, die reukloos derft verachten
U Ridderfchap en voik; ons grootheyt ging tot niet,
Indien haar Majeftey t dees layering toeliet. (ftervcn ,
MMiL Schoon da c ik met de kroon, door Edowardoos
Niet en behoefde fchult van mijnen oom te et ven;
Nochtans zoo dunkt my recht, en reden, dat ik die,
Die hy Het onbeloont, met eer en ftaatverzie;
Want by aldien mijn oom in 't leven was gebleven,
Zijn dapperheyt gewis was naa waardy verheven ;
f N u zal 't van my gefchiên, want ik u heden maak
Marquies, dies neemt uw plaats.
Barl. O
bloedt i da t is een zaak,
Marquies, en noemt geen plaats, wie heeft ooyt zulks
gelezen ?
(zen.
Doch 'k denk dat hy Marquies ze i va n zijn mantel weWel dat komt zeker fray. Marquies, e n zonder goet.
Tred. ' t Is wonder wat wy zien, en wat men dulden moer»
MatiL Do n Karel neemt uw plaats, 'k zal u den weg gaan
banen
Tot hoogheyt, want ik maak u Marquies van Catanen.
KareU
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Kurd. 1c Mach a hoogwaard e vrouw we l lijke n by die
geen
In miltbeyt, voor wiens moed de werelr fcheen tekleen.
Ik kas u voeten rot vergelding: tza gy Heeren
Ruym plaats, vermits zulks is haar Majeftey ts begeeren.
Porf. I k zeg noch eens Mevrouw, zie voor u watge doet,
Éy ftoot uw groote naam niet reukloos met de voet.
Ik vrees en ben beducht, dat gy hem dus verheven ,
Tot hoon uw 's adds, licbt dijn bloementak zult geven.
Mstil. Laa s Porfia! 'k en kan het vuur en ininnegloe c
Niet langer bergen, (ach!) in't lievend e gemoedt
Wort Karel meer met ftaar, en heerlijkheyt verheven :
En raat my niet,want zo 'k dees bloemen quam te geven
Aan hem, ik weet gewis» dat ik alleenig zouw
Bsheerfchen deze kroon, ach ! of't de n hemel wouw»
Nu vrees ik licht een Heer door deze keur te treffen ,
Die d'hoogmoet bove n my en mijne n ftant mocht heffen.
Torf. E n weetge niet Mevrouw, dar, wie van niet geraakt
Tot Itaat , zich lich t vergee t ? ziet wi e gy heerfcher
maakt.
Mml. Nee n Porfia, 6 neen, ik zouw alleen gebieden:
Want Karel is beleeft, mij n wille zouw gefchiede n :
Hy zouw my eeren, doch al (preek ik zulke re£n
Uyt vryheyt tegen u , denk, ik 't wel anders meen.
Fnd. U komlt tot hier , Manjuies, heeft u ai hoog verhei • ven. (ven
,
Karel. 'k Zal d'ecr die 'k nu bezit,eens ruyme aamtocht geEn met gegronde reen verftarken mij n onfchult .
Mijn y verdreef my hier, 'k en was noyt opgevult
Noch dorftig n a 't gezach als gy, mijn needrigheden
Verzochten deze plaats, die d eer my doet bekleden j
Zijt zeker, e n gewis dat ik geen Faëton
Noch voerma n wezen wil van dees vergoode zon,
Al is 't fchoon dat haar gonft my in gelijkbeyt bracht e
Van u, om neffens u na haar bezit te trachte'.
B Aan
.
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Aarifchout eens van een berg, of diepte/t blauw gewelf»
'k Weet gy bevinden zult, en fpeurèn, fchoon g'u zelf
Opzulken hoogt bevindt, dat d'een zoo na als d'ander
Den gulden hemel is.
ï'id. Zij
n reen zijn loos, en fcbrander.
KMTIL Hie r meé ik zeggen wil dat bare Majeftyt
Den gulden hemel is, en gy de heuvel zijr.
En ik de laagte , doch om deze te genaken,
Ben ik zoo na als gy.
MMild. Wa
t zou Don Fredrik maken
Wanneer hy koning was; Porfia, ziet gy niet
Hoe y vrig dat hy doelt na't opperfte gebiedt ?
Ftrfi*. On s liefd ' bedriegt on s zelfs, en vordert ons betrachting (achtin
g
Tot 't geen ons eerlijk dunkt; Mevrouw neemt doch in
Wat vorft den hartog is, en in hoe groot be wint
't Betrachten eerlijk is, na 't gene dat men mint.
Mtttild. Mij n waarde nicht, ken ik niet u genegentheden,
En hoe gy Fredrik mint.
Ttrfia. Mevrouw
, en is't geen reden
Ik u ten beften raa ? al is 't ik door die raadt
Mijn groote liefde fmoor, en werk mijn eygen quaat.
Matild. G y zijr geen vrouw ( 6 neen!) nu gy door reen n
minnen
Knndt dooven, en u zelfs kloekmoedig ovetwinnen.
Trtd. 'k Zal op u voor'ge reen , u Ka rel, antwoort bicn.
Kvel. Da t is onnoodig, Heer.al zeg ik zulks/k weet wien
Dees bloemen waardig zijn, en wi e ik die zou geven ,
Indien ik tot dees keur, en eere werdt verheven.
'k Weet wie den fchepter voegt, doch heb ik u gedult
Door mijne reen getergt, zulks is mijn tongens fchulr.
trtd. Pompeo , 't groots gemoet begint hem te begeven ,
Mits d'oogen zien dat ik tot Vorft zal zijn verbeven.
Tomp. 't Is tijdt Mevrouw, u van dees bladeren t'ontllaan
Door 't kiezen van een vorft.
hlMili. I
k mach met recht wel aan
Dien
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Dien koning.die dees wet en keur eerfï heeft gefebrevé,
Dcu bynaam van Barbaar, en van onreed'lijk geven,
Don Karel, hoor een woordr.
X ird. Wa
t wil baar Majefteyt ?
Mmli. G y zegt dat by aid ien 't waar in u keur geley t,
Dat gy die gene weet, wiens moedt en brave zeeden,
We! waardig zijn mijn zy als koning te bekleeden.
Aanvaart gy dezen tak, op dat godt Hymen maakt
Gelukkig, die door u tot deze kroon geraakt, (trouwen
Tred. Haa r Hoogheyt doet zeer wel, dat zy hem gaat be*
De keur, en Majefteyt, 'k mach my verzekert houwen
Dat hy my kiezen zal; want ik alreedts befpeur
Dit hy mijn vrieudtfebap zoekt.
Kurd.
De bloemen en dees keur
Werden van my, nflaaf, ootmoedig aangenomen,
'k Dank u mildadighcyr, en kus de waarde zoomen
Van u vergoode klecn, zal hare Majefteyt
Haar heyl'ge handt aan hem die mijne reed'Iijkheyt
Dees waarde blad'ren febenkr, als koning overgeven?
AtinlJ. Zulks zal vanmygefchién.
K.ird. Zo
o wordt tot Vorft verheven
Or> heden den Marquis. Fred. Wel hoe! wat wil dit zijn?
Wie 's deze ?
üarel. Di
e ben ik, ik fchenk dees gaaf aan mijn,
Mijn dienften tot een loon; want waardiger te kiezen
Was yd'le moeyte, en maar vruchtloos tijdt verliezen*
Mevrouw, reykt my u handt, op dat Seciljen weet
Dat met u op den troon een fchrik des werelts treet*
'k F.n ben niet zonder, reen onder de witte fchuymen
Gekoeftert, 't fchijnt de goón dees zeetel my inruymen.
JW. Di t 's een doorfteeken.en een lang verdicht verraadt,
Hoe ! een gemeene man tot koninklijken ftaat?
'k S weer dat hy ftervenzal, men hoeft geen woordt te
Verdichte liften noch verradery. (bouwe
n
"Birlo. JatroQWe

n

Stelt dat maar eens in 't werk,hoo,hoo,mijn lieve man,
B 2
Komt
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Komt a mijn Heer op 't lijf, zoo raakrge in de pan.
't Gemeen is eerelijk, d'eer kan geen eer vermind'ren:
Daar is geen onderfcheyt, wy zijn al Adams kind'ren.
tUro. Ho e mannen lijdt gydit.dat hare Majeftey t
Gehoont wordt, door 't gewelt der Add ons onrzeydt,
Dees aangedane eer, neen, neen, wy moeten toonen
Dat bet noyt veylig was 't gemeen aldus te hoonen.
Men öuyt hun moed, wie 't zy.dan met gewelt of recht.
Gy Heeren houdt gemak, eer gy u zelven hecht
Aan onze ongunft, hoc, wy willen dat dees krooning
Zoo datelijk gefchiet aan Karel onzen koning:
Indien 't Mevrouw gelieft, w y zullen toonen, dat
U d'adel tegens reen met zulk een blaam bekladt.
Claud. Verwaande, neen, ö neen! u redeloos verkiezen
En geldt hier niet, waar door den Adel zou verliezen
Zijn oudt en wettig recht: wat waant gy dat u wil
Zy fcheytsman van dees twift en ridderlijk verfchil:
Voorwaar gy zijt verdwaalt, dit redejoos krioelen
Zal u bedriegen, 't geengy licht te fpaa zult voelen.
Staat af vermetele, eer gy u zelven brant
Aan 't vuur van onze macht.die hier de vierfchaar fpant.
Her». E n nu 't zoo is gefchiet, zoo wordt by ons verdaan
Dat Karel met de kroon als koning door zal gaan.
T*br, Lan g leef Frelrico, ja lang moet den koning leven.
Libio. D e goón hun zeegen aan Matildeen Karel geven.
I*br. Alhie r gy Heeren wreekt, uw eer raakt in de ly.
libio. Alhie r Gemeente kom, vervoegt u aan mijn zy;
Hebt gy de vrede lief, zoo helpt Don Karel ftrijden
Hier voor den fcepter.
08a, Ho
e ! zult gy u niet vermijden
Te kanten tegen ons ? lang leve Frederik.
rlore. Lang lev» Karel, u, en d'uwe tot een fchrik.
Ttrf. Ac h fwat hebt gy gedaan ?
MMtild. He
t fchijnt't befluyt der goden,
Die Karel^pt de kroon, my tot d'aanneming nooden.
Tvrf, Zeg liever een bedrog. Mat. Ziet,de Gemeente fpant
Zich
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Zich tegens d'Ade], en dit dier heeft geen verftandt,
't Is nijdig, plomp en bot, en trapt met domme zinnc'
De reden op de nek.
libio. Da
t hem de Koninginne
Terftondt de handt reyk, en betaal alzoo haarfchult.
MttiLGy Heeren.fchoonde wraa k u 't harte heeft vervult
Die mijn befchulden derft, ofze de nijdt tot voordeel
Als haar gezufter heeft, dees keur na reedens oordeel,
Die moet u billik zijn, is ti gezach misfebiet,
Men wijt het de gemeent', maar mijn verkiezing niet.
Zy toonen zich gereet op d'adel haar te wrecken,
Zoo ik befla dees keur, en hunne wil te breeken.
't Schijnt 't goddelijk befluyt, dat Karel wert gebult,
En nu het wezen moet, is 't reden dat gy 't duit.
FrtJ. I k zeg haar Majefteyt den Adel en heur rechten
Op ' t hoogft e heeftgehoont : ons wraakluft zal't be Hechten
't Geen gy den hemel wijt, wat hemel: uwe zucht
Heeft u zoo var gevoert, die werkt ons ongenucht,
Ik zweer, on s aller macht zal u uw loon verfebaffen.
Kurd. Verwaanden, duy kt, en zwicht, onthoudt uw tong
van blaffen
In tegemvoordighey t uw 's Koninks, fpreekt met eer
Van hare Majefteyt, en my uw Opperheer,
Of ik zal met dees kling dien hoogen moet bepalen ,
En uw vervloekte ziel naa Acheron doen dalen.
JW. Ee r zietgy 't machtig Rijk bet onderft opgekeert,
Eer u den Adel eedt van trouw of Koning zweert.
Kuril, 't Is wel gezeyr.gy zulr.'k zal u die wieken fnuyken;
En zien of voor mijn wil uw wille niet zal dayken.
Tomp. "Zoo 't de gemeente ftemt, zoo is 't met ons gedaan»
Gedult: Siciliën neemt u voor Koning aan*
KartU De reen u zulks gebiên.
Libio. U
w onderdanen zweeren
U altijts voor hun Vorft, en Opperhooft te eeren .
Fred. Is 't onooglijk, (hooge Goón.') dat mijne oogen zien %
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En moet ik dalde n 't geen dat recht en reen verbiê n ?
Mijn zinnen zijn verwart, i k kan naauwlijks geloove n
Het geen mijn ooge n zien.nvj n Adeldo m verfchoove n ?
Pbrt. De n Ade l zich vervoeg t o m kufle n owe handt.
F*ir. G y Heere n laat ons gaan .
Tred, '
t Is al te grooten fchanr .
Karel. E n wie heeft ugezeyt da t gy de eerftzoudt wezen ?
T*nf>. ' t Is 't overoot gebruyk .
Ktrel. U
w Konin g beeft me t dez e
O f diergelij k gebruyk i n 't minfte niet te d o e n ;
'k Wil de gemeente komt .
MMÜ. O
hemel ! wilt behoê n
Mijn landen, hoe ! mijn Heer, wa t doetge ?
Xarel. Zulk
s moe t volge n ?
Met u verlof, Mevrouw .
Torf. De
n Konin g fchijn t verbolge n
In zijne razery. Ac h ! wat heb t gy gedaan.'
(ihan.
Miil.'k Moe t dulde n 't geen ik nietme t krach t kan weder Ltbio. W y kufle n uwe hand t met all e dienübaarheden ,
Als dankbaar, voo r de gonft waa r meè gy on s bckleede .
M*ti\. De n Ade l u verwacht.
Korel. I
k moet hun trotf e zeede n
Wat temmen , dan is 't tijdt.
fomp. Mij
n Heer .
Kartl. E
n fpreek t niet, heden
My zulks niet en gelieft, zwijgt van verzoeken ftil ,
En vergenoegt u met mijn koninklijke wil. tin.
Trtd. Is'tmooglijk , ka n ' t gefchién ? gy Heeren helpt my
wreken.
Onlukkig Kijk, ik zie een vloe t van plage n leeken
Op uw aloude kruyn : 6 hemel! dempt de vlam
Zijns hopgmoets, en verfchoont de Seciljaanf e ftatn.
V E R T O Q N I NG

.
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hemel! beeft uw raadt dit over my beflooren ?
O Waarom
my van den Troon e n hoogfte trap geftooten,

Van macbt en mogentheyt ? waarom door tegenfpoet
Zoo onverziens mijn hoop geworpen voor mijn voet ?
Vervoerde vrouw, door u is aJ mijn glans verdweenen.
(O helfche lullen ! zeg, waar voert gy d'herten heenen?)
Mijn hoop die viel te zwak, en kolt niet langer itaan,
Matilde, toen uw zucht, door oogenluft, zich aan
De hoogmoet overgaf, 't welk my met fpaa berouwen
Niet mee r t e hopen leer t o p fcbijngonf t van de vrouwen:
Doch echter fpeelt my flaag in 't woelende gedacht
Dees ongerechte keur, en hoe zoo onverwacht
Een vreemd'ling tot gezag van Koning wort verheven,
Wat pen heeft op 't papier oyt zulken ftukgefcbreven?
Mijn zinnen dooien door dees noytgehoorde daar.
T W E E D E T O O N E E L

.

Torfi*.
't T S my zeer leedt, mijn Heer, dat ik in dezen ftaat
X Voor 't wenfcben van geluk, u onluk moet betreuren,
(Door een vervloekte, en al te reukeloos een keuren)
Mijn hert van minnenijt, en ingekroptcn haa t
Ontbloot en gants ontleegt, zijn van mijn goeden raat
Getuygen, hoe ik my in 't raden heb gedragen,
Om 't kroonen va n uw kruyn , fcboon minnes binder*
lagen
Mijn voordel dutten: 'k hoop den hemel zal 't verzien.
B 4
tred.
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Irtd. O eedle minnares! de trooftdiegykontbiên
• Aan mijn elendc, zal mijn qualcn wat verfuflen,
En d'jEtna in dees borft verminderen, en bluflen.
Niet om dat gy my nu van Koninklijke macht
Ontbloot ziet, en berooft door hare keur, 't gedacht
Speelt op wat anders, 't welk Matilde derft verwijten
Haar los beftaan, mijn boon en reukeloos verfmijten.
Terf. ' t Is tijt, mijn waarde Heer, dat uwe borft verfmaat
De qualen dieze huy ft: en mijne min in laat,
Aanvaart dees offerhant, dien ik uw Hoogbeyt offer
Uyt een oprecht gemoet en zuy v're hertens koffer.
D E R D E

T O O NEEL .

Hon met tenigt üMardiers. 'Bmiovento,eneen Heraut up.

D

ft 's wel een groote zaak, een zaak die onverwacht
Tot fchand' en oneer brengt het Adelijk geflachr.
Heraut. Zijn Majeftêyt gebiet op lijfftraf, dat voor 't dalen
Der zon, den Adel ruymt de Seciljaanfe palen,
Op peen van lijf en goet, dies zy een yder een
Gewaarfchuwt, by zich hoede, op ftraffenals voorheen.
Tred.' Laas! Forfia, dit 's loon van de fortuyne.
Barl.
Heed en
Ben ik veel beter als die 't Ridders ampt bckleeden.
Ik blijve, en zy gaan; mits ik bewijzen kan,
Dat ik gekomen ben va n een geringen man;
Iaa dat ik ben van outs uyt het gemeen gefprooten :
Laat zien mijn beftevair.die brocbt wel eer de krooteu
In 't koninklijke Hof, mij n oom dat was een fcbreur,
En mijn vaar een fchoenlapper, of aars een reperateur
Van laarzen, muylen, of van diergelijke zaaken:
En om van zulk een (laat, tot hooger ftaatte raaken ,
Zoo wiert door voorloop van een zijner befte vrienr,
Hem 't ftilleveegersampt binnen Madril verlient;
En mijn moer, dat mach ik u met de waarheyt toefnakkeu,
Ons*
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Ontfloot d e Koningin haar achterpoort alsze zou gaan
kakken:
En ik bediende voorts het luyzigh ampr, ó bloedt!
Daar leeft geen grooter vyandt als ik ben van dat goet,
Als ikze betrappen kan, zal mijn niet een ontflippen,
Daar beginnenze al weêr.ik moet terftont aan 't knippen;
Mijn gevoelen moet heel anders wezen, als Francücus
die beylige man,
Die uy t devocy heele legers van luyzen fokteD an:
En achtenze koftelijke juwelen, zoo ik in zijn Legende
heb gelezen:
En zoo dat waar was, bloedt! wat zou ik een groot juweiier wezen ?
Tc We d men mijns gelijk op de werelt niet en vant j
Want het fchijnt datze mijn quellen als deze Sant,
Pie uyt heyligheytzo o veel van dit goet aanfokte met
hoopen.
Dat, hadden 't foldaten geweeft, men badd' daar duyzent werelden mee ofgeloopen.
Tier. Dat men terftondthet Hof rondtom met wacht bezet,
Op dat men 's Konings Jaft uytvoere onverlet.
Tred. Waa r mede zullen, Goön! zulke beginfelsenden?
Porf. Me t mijne tranen (ach !) waar mede ik uw ellenden
Beweenen zal met fmart, ik vreefde op dien dagh
U te verliezen, toen 't gedacht u Koning zagh.
Maar op dien dagh wiert eerft mijn ongeluk gebooren ,
En 't uwe: wat 's ons min een ongeval befchooren ?
Tred. Me n ziet dat naa de nacht, den dagh haar beurt bekomt,
Na 't goet hetquaat, (mij n lief jfchoon ons de nijt verIk zie de tijde alreets van ons geluk gebooren. (domt .
Ik gaa, vaart wel,ey geeft de moedt zoo niet verlooren.
Vaart wel met deze kus, droogt uwe tranen af ,
Beveelt de wraak de Goóo, aan my de aartfche ftraf.
flor. Mijn Heer, ik volg mijn laft, uw Hoogbeyt moet vergeven

Bf
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My dit begrijp (6 Vorft,) ik word e r toe gedreve n
Door lal t de s Konings , die ' t we l halsftar k beef t geboon, binnen.
Ttrf. Wat lijdt den Adel door dees ballingfcbap al hoon f
BarU Heliogabalas , fchoon hy van dagen nachten ,
Van nachten dagen, door zijn dwalende gedachten
Beftont te maaken, heeft noyt zulk een (luk beftaa n
Gelijk ik bier befpeur, ik mach na binnen gaan,
En fnuflen 't alles deur $ wat ziet me n niet gebeuren?
bitmtn,

VIERDE TOONEEL

.

Mn'ildt. Parfi/u

A/4/)7.VT7 Aar zijtg e Porfia, ik kom me t u betreuren
*^ Di t bitter ongeval, my dunkt my 't hertebarf t
In deze boezem, als 't gedacht dees ramp vervarft .
My z y alleen de fchult, Seciliën , dat heden
Van een tyran a troon door hoogmoet wordt betreden;
Ik heb , tot eygen leet,in mijne borft gevoedt
Dees Hydra, die my 't hert en ingewandt doorwroet .
Goón, ziet ons lijden aan, 'k vloek die genegent heden
Diedwers en ftrijdig gaan tegens de wet va n reden.
Ferf. U w reen befchulden u, vermits mij n goeden raa t
By o niet gelden mocht: daar komt d e Graaf, ik laat
Haar Majefteyr alleen, zijn oude en wijze rade n
Die zullen uwe borft ten deel van zorg ontladen ,
Midts by ervaren is, ik ga mijn ongeluk
En 't u betreuren, ach f binnen,

VYFDE T O O N E E

H

L

Den Grave Vomfto.
O e ! leef t gy onder't juk
't Welk ons zoo laflig drukt, du s zorgeloos ? daa r
beden
Uwr
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Uw Ridderfcbap den wegh der ballingen moet treden
Door laft des Konings, die hun ampten beeft verdeelt
Onder 't gemeene volk.
Mttil. Di
t manen my verveelt.
Wat wiltge dat ik doe ? helaas! wat zal ik zeggen ?
Ik heb gezagh noch kracht zijn wil te wederleggen.
Pompeo, geef my raat; want raat in regenfpoet
Vcrftrekt een fterkenarts voor 't quijnende gemoet.
Pomp. ' k Toon my fchultplichtig aan baar Majefteyts begeeren,
Ik heb, om zeek're reen, met my ten hoof doen keeren
Een jongen herder, die in weezen en gelaat
Den Koning zoo gelijkt, dat d'alderwijften raat
Zou feylen in de keur, ja 't aldergaaufte oordeel,
't En zy 't hem was bericht,zou hebben weynig voordeel
In 't onderfcheyden, en met dees zal ik beft aan
Een (luk, dat u en ons van onluft zal ontdaan.
Mtuil. Too n my dien jongeling.
Pomp. I
k zal hem u vertoonen. hin,
Mattl. O herder! zoo by u zoo veeltgaven woonen
Van loffelijk verftant , als uw' gelijkheyt lijkt
Den Koning, zoo die gaaf uyt uwe reeden blijkt;
Zoo zal ik, door mijn lift, in 't hof beftaan te maaken
Een warring, 't is te laat om mijn gedane zaaken
Te vloeken;'k neem de lift als raatsvrouw nu te baat,
Tot redding van mijn volk, en onderdrukten ftaat.
Z E S T E T O O N E E L

.

Pompeo, en Hmdrictu in herders klteren.
Pomp. I "\ It is den herder.
Mxtil. \-J Goón
! wat zie ik voor mijn oogen ?
Dit is een wondre zaak; natuur van wat vetmoogen
Zijn uwe gaven, ó I welk een gelijkenis,
Ik heylig uwen raat, en zijn geboorte, wis
Zal dees mijn pijnen en bedroefde qualen ftelpen.
Zegt

z S L«pe
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Zegt herder , hebje 't hert ?
Hfnd. O
m a in als te helpen.
Motu. Hoe na! gy antwoort my te greetig, zonder weet
Wat dat ik zeggen wil.
Htnd. A
l febijnt dit boerenkleed
My van aanzienlijkhey t en eere te ontblooten,
'k Heb moedt om als te doen, fchooo vrouw Naturaas
looten,
En telgen, zijn mijn wiegb en baakermat geweeft;
Gebiedt my wat a lull, ziet of ik ben bevrceft ?
Matil. Hoe is u naam ?
Btnd. Mevrouw
, 'k wort Hendrik hiergeheeten,
Een onderzaat des Graafs.
M*tü. Ken
t gy den Vörft ?
Htnd» Mijn
s weeten
Heb ik zijn Majefteyt met oogen nooyt gezien»
M*td. I k ben verwondert Graaf, o hemel! laat gefchién
Mijn voorneem en begeer.leent my,tot trooft der vroomen,
U hulp, toont hoe 't verftant kan alle krachten toornen.
Treet met my in 't vertrek. Pompe o heeft ook een
Van 't hof dees knecht gezien ?
Pemp. Mevrouwe
, neen, 6 neen,
Hy is bedekt met my in mijn vertrek getreden,
Om zeek're reen, die ik u metgelegentheden,
Wel zal verbalen.
tiend. I
k tree in met uw verlof.
Miuü. O hemel! geeft my ruft door 't warren van mijn hof.
binnen.
Z E V E N D E T O O N Ê E

L

Matilde, en Hendricm in Koninklijk gewwdt.

Muil. TPv Oet zoo ik u belaft, en om u t'onderfcheyden,
ï~y Za l deze pluym mijn oog te n rechte n doel geleyden.
Bend.
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Hend. Is' t mogelijk, Mevrouw, dat ik hem zoo gelijk ?
MafiU I a zoo, Hendricni, dat zonder dit merk'lijk blijk
Ik u te zamen zag, my zelfs wel zou bedriegen
In 't keuren, 't gauwft vernuft zou in dat oordeel liegen j
Ik moet door liftigheyt mijn raden, de natuur,
Zelfs overwinnen, en bet al te fchaad'Jijk vuur
Zijns hoogmoets dempen, en door mijn verdichte liften
Dit monfter temmen, 't welk 's Rijks eendracht banden
fplilten.
Wie zoude zeggen, dat den reyger, die de zon
Een fchadu w' op der aart wil (trekken, immer kon
Door 's jagers liftigheên, tot eenen val geraaken ?
En wie zou zeggen, dat als 't noordt beftaat te braaken
Een uytgelaten ftorm,zoo dat bet rookt en barnt
Op 't ftrant, en 't brakke fchuym bevocht het hoog geEn dat de golleven de duynen, rotfen, bergen (ftarnt ,
Beklimmen, en de lucht in fteylehoogte tergen.
Hoe dat het moog'Jijk was het (boorelooze ('poor
Te banen,daar het fchip zijn eerde haven koor;
En wie zou zeggen hoe het mooglijk was die dieren
Te temmen, die met klaauw, met'tant, en gifte vieren,
Ten borft gewapent zijn: zonder de liitigheydt
Des menfchs, die 'tal verwint; hier meê zy u gezeyt,
O Hendrik , dat dit Rijk door nootdwang moet gcduiden
Een Reyger.diedezon door hoogmoet zou onthulden,
Indien 't hem moog'liik was,een zee die altijt dreygt
Met onweer, en een dier 't welk als vergiftig heygt
Na zijnen adem, dees moet, door ons liftigheden,
Zijn wreetheyt tot een trots, zijn op den kop getreden.
Hend. A l wat de wreede koude en guere winter (chent,
Wort weer herbooren door een aangename Lent,
Die 't velt zijn eerlte verf, en groente doet bekomen ,
De vogelen naar zang, de looverlooze boomen
Haar vruchten, bloemen, kruyt; al wat de noortvorft
Geplondert, en verdelgt, de zoete Lente geeft, (beef t

Hoog-
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Hoogwaardige Vorftin, hier met wil ik betoonen,
Dat, alzoo lang dees lid uw boezem zal bewoonen ,
Seciliën voortaan twee Konings voeren moet,
Deneenen tot bederf, den andren tot behoedt
Haar 's levens, n u voortaan, al wat dees Vorft zal bitiZal ik,op u bevel, te niet doen en ontwinden; (den
,
Op dat door dit bcdrogh zijn al te hoogen moedt,
Door zulken warring. komt te vallen voor uw voet.
Mat. Schoon gy twee beelden zijr.gevorremt na elkander,
Nochtans moet uw bevel, en 't zijne van den ander
Geheel verfcheyden zijn, midts gy voortaan te niet
Moet maaken, al 't geen dees hoovaardige gebiedt:
Zoo lang den Koning flaapt,zoo zult gy van beveclen
U niet onthouden, om een Konings rol te fpeelen.
*k Zal uw beboedfter zijn, Helena.
Helena uyt,
Helen.
Wat's n wil?
Mat il. Gaa t zegt aan Floro, dat zijn Majefteyt hem (til
Alleenig (preken wil, van zwaar en groote zaken.
Helen. Mevrouw , 'k volbreng uw laft. tin.
MMtl. O
hemel! wilt ontflaken
.De banden mijns verdriet?.
Hend. I
k ben in't hert geraakt.
Masü. Hendricus,i k vertrek.
Hend. '
t Is reden dat men waakt.
MMil. I k ga, volbreng uw laft.
Hend. D
e Oppermacht wil geven,
Datge door deze vondt het ov'rig deel uw's leven
Gelukkig einden moogt.
Maiil. De
n hemel u behoedt.
bin.
Hend. I k was noch gifteren een herder, opgevoedt
In veldeo, boffen, waar verachte lieden woonen,
En nu ftaanik alhier, om yder te vertoonen
De grootheyt en 't ontzagh eens Konings, by aldien
Wanneer het lichaam Qaapt, de ziele 't gaat ontvlicn;
Zal ik, terwijl hy ruft, zijn fcbaauw en ziele wezen,
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Ik zal zijn groot gewelt verbreken, en door deze
Mijne gelijkheydt, aan Seciliën doen zien (vliên
.
Dat d'hoogmoct voor 't bedrogb, en haar gewelt moet
Wy zullen als Caftor en Pollux 't licht venkelen;
't Licht deelen van zijn macht: 'k begin mijn rol te fpeeHtUn. Fior o zal datelijk hier by uHoogbeydt zijn. (len .
hend. O hemel! wie is dees ? wat held're zonnefchijn
Omnevelt mijn gezicht ? en met u waardigheden
Komt Flora voor godes ia d'oudtheyt aangebeden;
De Griekfe fchoonhey t d ie zich aan uw naam verplicht,
Maar niet aan uw« leen, komt met u, uw gezicht (me n
Zou klemmen doen de mont van die goddin, die 't roeHaar's lofs, u ziende, flraks verachten zou, en doemen:
Helena blijf, ey blijf, laat my 't volmaakt gebouw
('t Welk uw gezich t verrijkt ) aanfchouwen, ach •' wie
zouw
Niet dwalen in zoo veel verfcheyde fchoonigheden
Van fchoonheyr, ó! volmaakte en juyftgeftelde leden :
Denkt niet vergoode maagt,dat dees mijn doenteftrekt
Tot vleijen, neen, ó neen: mijn ziel wort opgewekt
Door de nieuwsgierigheydt der oogen, die 't beveelen
Door 't zien volbrengen aan d'onzichtbaarlijke deelen.
Hel. Indien uw Majefteyt met voorbedachten raat
Aanfchouwen wi l Mevrouw de Koningin, 't gelaat
Haar 's weezen, zal ' t gezicht u w 's oogs ee n wonder
ftrekken. (wekken
.
Hend. Ee n nieuw e fchoonheyd t kan beyd' hert en oogen
Bel. De omtrek die Natuur dees mijne leden gaf,
En zijn niet waardig die te roemen; ey laat af
Van vleijen.met verlof, wilt my ten beften houwen
Mijn Heer; wie hoorden oyt, dat een, die de gebouwen
Des hoogen hemels ziet, zal kiezen voor die keur
De aartfche, deze reen uw vleijen (lelt te leur:
Wie zal, aanfehouwende de helle Staatgoddeflen
Van Phxbe; zijn gezicht, en grooten y ver leflen,
Om die t aanlcbouwen in de krifialijne vloedt
Vao
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Van Tctis, 't zy by reen en reden fcboppen moerf
Ik acht zijn Majefteyt den inhoudt van mijn reden
Ten vollen beeft verftaan; met uw verlof, want heden
My 't blijve n nie t betaamt , indie n baa r Hoogheyd c
quam. linnen.
tiend. D e fchoonheyt voert 't gebiedt over de ziel.de vlam
Der zelleve berooft de zinnen hare krachten.
Flora up.

Mijn Heer, de Gouverneur, en Kapiteyn verwachten
Met etnft na uw bevel.
tiend. Me
n doetze binnen ftaan.
hitmen tn wêr up.
A C H T S T E T O O N E E L

.

Libit, Arntfla , en Tlort uyt.
Hend.'C Loro, ik wil zoo ftraksden Adel weer ontdaan
r Va n hunne ballingfchap,en voorts ten Hoof doen
keeren.
1c En mach d'eerwaardige zoo reukloos niet onteeren:
Zoo iemant van hun al, voor dees bewezen eer
Ons komt bedanken, zoo zult gy 't gebodt uw 's Heer,
Schoon hy zich toornig veynft, volbrengen noch nakomen ;
Om zek're reen wort zulks by ons ter handt genomen.
En gy, feboon of mijn toorn u tot aan 't leven taft,
Zoo duit, en geeft geen reen, als dat ik 't heb belaft.
Arnefto, of ik u beveel de ftadtte mannen
Met borg'ren die verwoede nu tegens d'Adel fpannen ,
Zult gy tegens 't gebodt uw 's Konings voor die tijt
Aannemen 't eerloos fenilt van ongehoorzaamheyt.
Dit ftrijdigebevel, is (trekkend om mijn landen
Te vrijden van 't gewelt der hatende vyanden:
Dit moet zoo volgen, voort, (laat mijn beveelen gaê;
Dat gy niet werkt uw febant, noch 's Konings ongenaê.
Am. W y volgen uw bevel.
tiend.
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Htnd. G
y Heeren, ik zal heeden
U met meer ampten als voorhenen gaan bekleeden;
Want ik O&avio, nu heden overgeef
Uwe papieren, en Pompeo uwen neef
De garde, Frederik zal floten ftadtgebieden:
Ik wil met eerder eer verheerlijken n lieden.
Libit. Wy zijn u dienaars, en met u verlof wy gaan.
Htnd. Volvoer t u laft, u Vorft vindt heden zulks gerain.
Voorwaar 'k had noyt gedacht, dat ons gelijkenifle
Zoo veele oogen doen in keur, en oordeel mille.
Met welke angften ga f mijn ziel de woorden aan
De tong, hoe was mijn borft zoo met de vrees bela&n,
N E G E N D E T O O N E E
Mmldtujt.

H

L

Oe gaat het t

Noch toe wel.
MatiU. De
n koning is voorhanden,
Hendricus, Karel komt, verfchuylt u, 'k zal mijn landen
Zoo lang dees aanllag dunrt, van 't dreygend' ongeluk
Bevrijden, en met lift weêrftaan dit laftigjuk .
Ik luyfter, daar 's de Vorft. binnen.

TIENDE TOONEEL

P

Karel met een open brief.

.

Orfia met wat woorden ,
Met welk een wreetheydt om mijn ziele te vermoor »
den,
Beantwoort gy mijn brief?doch wat volmaaktheyt leeft
Hier zonder hoogmoedt ? en wat fchoonheyt,daar niet
fweeft
De ftrengewreetheyt ? (ach!) maar in wat naberouwen,
En knaging raakt die geen, die op die fchoonhey t boawen?

CO

! brief,
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O ! brief, tyran mijns hoop, die mijne quaal vergroot,
En in n omtrek huyft bet vonnis van mijn doodt;
'k Herlees a andermaal: maar waar 's 'er een geboorcn
Die tweemaa l d'uvtfpraa k va n zij n fterven tracht t e
hooren ?
'k Min u met zulken min ondankb're, dat 't gedacht,
(Wanneer de ziel wanhoopt van uwe gonft) de kracht
Van reen en reden breekt, zoo dat ik in mijn minne,
Alleen geen min, maar een verharde hartheyt vinne.
Maar hier van al genoeg, mits d'ongelegenthcyt
Van hare komft. M*tiUe
uyt.
Mevrouw, ziet de genegenthey t
En liefde van die geen, die u volmaakte leden
Al lange heeft geviert, met vierige gebeden
In 't middelpunt zijns herts (goón!) boe de ziele haakt
Na uwe fpraak, ey fpreekr, en 't nortfe fwijgen ftaakt.
MatiLDe twijfel boeyt mijn tong met reden om te fpreken,
Mits d'ongewoonbeyt van u vleyery.
Frtdtrik uyt.
Tot teken
Van plicht en dankbaarheyt kus ik u hand, mijn Heer,
De blijdtfcha p grooter is, terwijl ik wederkeer,
Als eer de droef heydt om als balling te vertrekken,
'k Blijf u verbonden (laaf.
Kar, Hoe
! zoekt men my te wekken
Tot toorne, wat is dit ?
ELFDE T O O N E E L
Pompte uyt op dt knyen.

.

Enoegzaam loon geniet
trouw, terwijl bet oog u draf en wreetheyt ziet
GInMijn
gonft veranderen.
Kmrü. Wa

t zal ons bier ontmoeten ?

TWAALF-
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OB»vi» uyt op it knyen.
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,

K kas genadig Heer, u waarde en heyl'ge voeten,
En tree met dankbaarhey t in d'hemel van uw macht,
Op dat u voor 't gezicht mijn trouwheyt zy gebracht.
Uw dienaar hoopt voortaan in de vergoode ftraleo
Uw 's gonfts, een zoete lucht, gelijk voorheen, te balen.
D E R T I E N D E T O O N E E L
Floro uyt.

.

Kartl. T T O e ! Floro gaat mijn hof me t fchelmery verJT1 maft
? (uwlaft
.
Floro. Neen Heer.'t geen hier gebcurt.grijpt oorfprong uyt
K»reU Zult gy aan my, uHcer , zoo dwazen antwoord t
geven f
En laat mijn tooren u noch in haar gramfcbap leven ?
Is mijn gedult zoo groot ? ik vraag u andermaal,
Of door mijn lafi dees drie verfchijnen in mijn zaal ?
Floro.Hoc is dit veynzen.Heer.het fchijnt u ernft te wezen?
KArel. D e doodt en is zoo niet te duchten, noch te vrezen
Als mijne toornigheyt, die als een £tna brant.
Ziet wie zich tegens my en mijne grootheyt kant;
Wat wiltgy arreme, en weerelooze wormen
Mijn groot heyt (welkers kracht noyt Tifon kon beftorDoch ondergraven, goön! bou, hola, Kapiteyn. (men )
V E E R T I E N D E TOONEEL
Libit- uyt.

.

V y A t wil zijn Majefteyt ?
K.v. " Dees
, die zich tegens mijn
Door hoogmoedt zetten, en door eygenbaat belonken
Mijn kroon, dat gy die fleeptnaar d'uyterfte fpeionken
C 2
Van
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Van 'c Montebcls gebergt, zoo wort df wraak voldaan
Aan fchelmen, die door lift hun Vorft en Heer verrain.
Sicilien, gy zult door mijne gramfchap weten ,
Dat awen troon niet van een koning wordt bezeten,
Maar van een helfen droes,die ftaig na wreetheytdorft.
lMo. We l hoe! mijn Heer, gy fpreekt niet als een reedlijk
Vorft,
Voor wien den Oceaan met zijn yvoor e fchnymen
Gantfch onderdanig bnygt, laat uwe borft inruymen
De reden (groote Vorft) uw hevigheydt bepaalt;
Mijn Heer, de guide Zon het aardtrijk niet beftraal t
Met een gelijke warmt, noch door zijn glans te bergen
Veroorzaakt hy het ys, noch gaat de noortvorft tergen,
O neen ! in 't minde niet, mits hy om d'aardtkloot gaat
Gezatig, en houdt ftreek,juyftop de middelmaat.
X.«rA. I k zeg u andermaal dat gyze neemt gevangen.
Libio, Mijn Heer, 't en kan niet zijn.
Xsrd. Verf
t fcbaamte niet a wangen
Ontrouwe? neen, ó neen idees al te hooge moedt
Als aamtocht van 't verraat, is by u niet gevoedt,
Maar wel by u Vorftin.die 't fcbelmftuk gaat verzeilen,
Door dien de maan, alleen door hoogmoet, zich derft
ftellen
Tegetw de guide zon, maar hare hoogmoedt zinkt
En duykt, zoo dra d e glans baars broeder s haar omringt.
'r Is waar, het machtig rijk is u geweeft voor dezen,
Maar nu is 't mijn. ó neen! 'k ben door u niet gerezen,
Noch door uw keur en tak, geraakte ik tot de kroon;
Mijn onverwinlijk hert, en moedt.heert my dees troon
Rechtvaardig ingernymt; maar te geringe kuften
Bezit ik, in wiens fchoot de werelt hoort te ruften.
Araeftos.

VYF-
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Arneflui, Kartl, MatiUt.

is zijn Majeftey ts begeer ?
W EI wat
t d e Gemeent e aa n datz y te n dienft baars

«~. Zeg

Heer (manne
n
Zich waap'ne n me t geweer, om zoo me t kracht van
Den Adel uyt mijn hof, en koninkrijk te wannen.
Gaat heen volvoert u laft dat uw getrouwheyt blijkt.
Arntft. 't Is recht, noch reen mijn Heer, gy zuiken vonnis
ftrijkt,
Gy dempt, en dooft den glans van u vergode ouders
Door deze daadt, en torft elks haat op uwe fchouders.
Kuril. Hoe! voert gy ook 't gebiedt.
Arntft, '
k Volvoer u laft met fchrik. binntn.
Kurd, 'k En twijffel niet of 't is het hemelfche befchik.
Matü.'z Is 't hemelfe befchik.door dien wy moeten leeren,
Uyt zijn voorfebikking hier gezatig te regeeren;
Want d'hoogen hemel fielt ten toon voor ons gezicht,
Altijd ts op eene maat het goddelijke licht.
Waaromze oo k heeft gemaakt onde r haar guide merken (ken
j
Een fchaal, om dit gebodt met meerder kracht te fier*
Waar meeze fcheyt het licht van 't duyfter: deze wet
Heeft Godt met eygen handt in 't reed'lijk breyn gezet,
't Welk leert gezatig zijn, dit 's uyt hun niet gefprooten,
Maar wel nyt mijnjwant als de reen hun zien verftoten.
Gekrenkt, en neêrgeftort, beurenze met meer kracht,
Als voor hun beyl ge kruyn, waar doorze zijn geachc
Voord'andere Natuur by 't vrye volk, die wetten
In plaats van Vorflen op hun guide zeetels zetten.
Ey zegtme doch waar door de ziel wort onderfcheyt
Van andere fchepfelen, als door de reed'iijkheyu
Toen i n ' t begi n denmenfe h mof t deze fchoonbeydt
derven,

C 3
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Brakd'eendrachts knoop, en al de zeden famen fterven.
't Gemeen gaf u de kroon, in baar ontbrak d e trouw;
In a de reden, dies ik vaft en zeker hoaw
Dat door tyranfe kracht geen kroon mach zijn genoten,
Hier door gy kennen moet dat gy u zelfs vergrooten,
En plaat ftenumet kracht in 't opperfte gezacb.
Ik beb u niet gekroont, dies blijf ik van dees dag
Regente van het rijk, gy, die gy waart voor dezen. tin.
x*r. Vertoeft, vertoeft Mevrouw.
Tred. Arneftus
, wat zal 't wezen ?
Waarom bracht gy ons hier terwijl de toeren brandt
Des Konings ?
jtriufl. '
t Is geveynft, en zonder mening, want
Zijn Majefteyt my zulks belaften, die om reden,
U met de fladtsvoogdy op heden wil bekleden.
Éitio. 'k Acht my gelukkig, wijl ik zulken laft beleef.
Hor». De n Koning wil dat ik mijne papieren geef
Ook van Oflavio.
Litio. To
t betring van uw fchanden,
Stelt hy de garde. Graaf, in u genadens handen.
Ind. Laa t ik, ó groote Vorft! voor dees gedane eer
Uw handen kullen.
Pemp. Zulk
s is echter ons begeer. tinnen.
Kmr. Mijn ziele neemt gedult, blus uyt de vier'ge hetten
Uw 's toorens, wilt de wraak beftekte palen zetten ;
Gebruykt in deze zaak de raden uw 's verftandt,
Terwijl zich rijk en volk tegens u voorwerp kant.
Komt huwt u aan de lilt, om onder fchijn van reden,
Dees wederwaardigen onder u voet te treden.
Ontrimpelt my het breyn, gy, die met deugt vermomt
De ondeug t toyt , e n 'tgoed t doo r uw e fchijn-godt
domt. (branden
,
Ik za l d e toort s mijns wraaks, di e my het hert doet
BloedtplengendeBelloon, u leveren in handen ,
Tot fchragin g van mijn kroon : 'k zal onder d'oorlogsMet Napels,aan dit rijk doen flurpenhet fenijn, (fchij n
Waar

Verwarde Hof.
39
Waar mede ik zwanger ga, e n hien-door zal ik royen
Den Adel, en her werk van mijne wraak voltoyen .
't Welkdaatlijk moecgefchiên , ee r dit oproerig rij k
Mijn macht ontwart, en maakt my levendig een lijk ,
't Welk licht voor het verricht aannemen zou den y ver.
Mijn pagie gaat terftondr, zeg t mijn gehcymefchrij ver
Dat h y alhie r verfebijnt , me t d'hooftma n va n mij n
wacht
En ftadtvoogt; voor t ga been.neemt mijn bevel in acht,
Z E S T I E N D E T O O N E E
L
Pagie, OBuvio, Fredtrica, Pompeo, en Tloro uyt.
Kar. VT f At duyvel zal dit zijn, wel hoe ! wa t zullen dezen?
" O hcmel.'wat gedult kander zoo krachtig wezen,
Die mijn getergde wraak i n redens kreyts bepaalt ?
Ten waar mijn eer.
Fred.
De Vorft fchijnt va n de reen verdwaalt ?
't Geen gy voor oogen ziet, is uyt uw' lalt gefprooten .
Kar. Zeg t ichelmen.wie u met dees ampten ging vergrooten i (fcbreê
n
De wraa k fpringtuy t denbandt , enhold t me t wijd e
In 't koninklijke brcyn, 't en kan nie t zijn geleên.
Ik vraag u andermaal , verraders, wie dat deze
Bedieningen u gaf ?
Pomp. W
y zijn door u gerezen
Tot deze Raat.
Kar. Doo
r my, gy liegt het alle drie,
Gy fchelmen, daar ik trouw.noch dienftbaarhey t i n zie,
Fbr. Uw e vergetenheyt en moet niet zijn gebooren
Uyt uwe veynzery, al s u geveynfde tooren .
Mijn Vorft, i k bidd' dat gy dees hevigheyr verzet,
Het koninklijke woort is voor 't gemeen een wet ;
Men ducht met reen voo r een beveynfde Koning s tooKar. O febeim! uyt u alleen is al dit werk gebooren. (ren .
'k Sweer ik aftraffen zal. Fredrico , 't is geen recht,
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Dat d'oorlog door ' t verzuym mijns traagbeydt s blijft
Waar door Siciliè'n zijn adem plach te halen, (gefleebt ,
Als het uytbreyden zon zijn welbezette palen.
Gaat heen.verzaamt het volk,'t welk eertijdts de banier
Mijns voorzaats heef t gevolgt, ik wil door 't oorlogsTot niet vermorflclen 't rijk der Napoliunen,
(vier
En mengen d'as met bloedt, en uytgèftorte tranen,
Op dat de werek voelt dat hier een Tethis zoon
Op haar vier deelen flaarden ftrengenoorlogstoon.
Trid. Met alle vlijtigheytzal men uw Tall volvoeren.
Kar. En ik met ernf t mijn wraak, tza doet d e trommels
Oftavio. (roeren
.
oHav. Mij
n Heer.
Kar. Verzeke
r dezen gaft.
Flor. Verwach t ik zulken loon; ó al te ftrengenlalt.
Mijn Heer,gy badtgezeydt uw toorn geveynft te wezen.
Kar. Wel beek gy u zulks in, zoo hoeft gy niet te vrezen.
Barl. Recht , recht, Heer Koning, recht.
Kar. Wi
e derft mijn tooren breeken;
En vordert recht,wie is 't,wie wilden Koning fpreeken?
Bart. Niet mijne gierigheyt, maar wel een zak vol klacht,
Heeft my onder't gezicht van o, mijn Heer, gebracht.
Ik bid ootmoedelijk, dat gy doch aan wik booren
Het ongelijk bet welk uw dienaar is befebooren
Van eenondankb'ren Heer.die hem zeer beeftverftoorr.
Kar. Wa t is't voor een ? zeg op.
Barl. '
t Is Karet, met een woort
Zal h y my wel verftaan.
Kv. Di
e kent u gantfeb niet fcbuld ig.
Barl. I a die ontkent genoeg die niet betaak, zorgvuldig
Heb ik hemfleets gedient, en als ik zulks verhaal
Zoo is by doof, dies ik bem met bet woort betaal
In d'ooren blaazen moet.
Kar. Hyzalawelbetaalen
.
Barl. Hy zal, maar zeg wanneer.of waar zal ik het haaien?
Kar. 'k Blijf borge voor zijn fchult, gaat heen, en zijt te
vreên. Barl.
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B»U Zoo gy bem kent mijn Heer, betaalt voor hem, de
Gebieden zulks mijn Prins. (ree
n
Kar. I
k Iaat u.
Bark O
waarachtig,
't Woort laten groote Vorft, dat luyt te fterrefachtig ,
'Je Loof niet gy ftervenwilt, ó dat 's 200 braaf gezeyc,
Daar Barlovento dat fchenkt u mijn mildigheyt;
Dat luyt veel beter als 't woort laten in de ooren;
Als gy van laten fpreekt, gaat al mijn moet verlooren.
Kar. Ik zegh u, dat gy gaat zonder gefpreek of eys.
Bar!. I k fterf,och, och, ik fterf,zegt gy dat noch een reys.
Kar. Ik zeg u, gaat van hier, wilt gy mijn toorn ontflippen.
Burl. Waar day vel zou ik been, aan d'oever by de klippen
Gaan mollen zoeken ? hoe, wijft gy my zoo van kant,
En onbeloont mijn Heer, dit is te grooten fchant?
Kar. Gaat heen.haalc pen en inkt/k zal my mildadig toonë
Aan u;want ik u fchenk tot loon twee duyzent kroonen.
Barl. I k kus u bandr, maar neen, ween bandt.ik kus u niet,
Voor dat mijn oog dees gift, van u gegeven, ziet.
Tza wakker dat is gang; maar wat heb ik vergeten ?
Is 't jaarlijks, of voor eens ? dat dien ik wel te weten.
Kar. 't Is jarelijks} gaat heen.
Bar. We
l dat komt zeeker fijn,
Van nu zoo zal mijn naam, Don Barlovento zijn.
Pcrfia uyt.
Ik keer weerom, vermidts ik gins den Konink zie.
Kar. Porf u blijft, ey toefr, dat ik u vrage wie
Oy t hoorden, dat den dagh met haar vergoode ftratai
Zich bergde voor het oog naars minnaars?ey laat dalen
Dees wreethey t, mijn goddin, de zon keert noy t de rug
Noch deyft : hoe welft uw haat mijn min zoo'n fteylen
brug,
Ach! laat ik door mijn klacht uw fnelle vlucht verletten.
Torf. D e fchaduw, Heer, en kan zich tegens 't licht niet
zetten;
Vermits men by de zon een Konings macht gelijkt,
C {I
k
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Ik by u maar eenfchaau w, 't is reen de fchadow wijkt:
Uw tong wijdt in het tal der hetncJfche Goddinnen ,
Daar zijndcr waardiger in 't machtig Hof te vinnen,
Om zulke vleyery te hooren, boven al
Helena, die menfteltin 't goddelijke tal.
Kar. Ik bid u Porfia doch u gedult te lengen ,
Ey wilt uw fchoonhey t niet met uwe wreetheyt mengen,
Toont u gezatiger, zie wie hier fmeekt en kermt
Om uw e min, erbarmt die om uw liefde zwermt.
De fchoonheyt van mijn Hof, moet Voor uw fchoonbeyt wijken,
Gelijk de fchaau voor 't licht, 'k zal 't met 'er daat doen
Gy overwintze al , gelijk den diamant (blijken
,
De kroon van al 't geftecnt in waard' en kiyfter f pant.
En wat belangt Heleen.
Z E V E N T I E N D E TOONEEL
Helmtmyt, luyftertndt.

H

.

Aar oogen zijn een fchaduw
Van d'uwe, die 'k noyt prees of minde oyt: ja uw ,
Uw fchoonheyt heeft geen ga, al gaf aan my de zee
Haar fchatten, en de aart haar fcepters. dat mijn ree
Van dees tijdt blijft vervloekt, indien ik haar beminne,
Een vrouw die...
hd. Houd
t mijn Heer, laat reden u verwinnen.
Ben ik die geen (6 Vorft!) wiens wangefcbapen lee n
U zoo mishagen ? ja nochtans toen uw gebeên
My offerden de zucht uw 's vleyery, toen waren
Onfchatbaar deze leen, verguit dees blonde baren,
Toen was ik een Goddin, een Flora; maar ik zie,
Dat gy uw fchijngonft glimpt met woorden, hemel, die
Ik altijdt danken zal met vierige gebeden,
En looven, mits gy my zijn vleyery ontleden.
Km. Helena , zeg wanneer i k u de bynaam gaf
Van Flora ? zeg wanneer zoo fprak ik n ? Jaar af
Van
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Van zulke reen, gewis gy hebt u zelfs bed rooien
Door 't droomen, en verfchijnt voo r ons met (tapende
oogen.
het. Gewis mijn flaapis met uw vleyery ontwaakt. bin.
Porf. ' t Is reen zijn Majefteyt voo r my zi|n vleyen (taakt.
Waarom bedriegt gy my met woorden zonder meenen?
Het is my lief, dat hier Helena is verfcheenen ,
Noch liever u te zien veranderliik in min.
Kar. E y toeft, mijn waarde.toefr, verzet dien wrev'Jen zin,
Die my mijn ziele moort, moet ik mijn hartje derven ?
Porf. Wel blijft g y zonder hart.zo zijtge vry voor 't derven.
K»r. Waar vlucht gy mijn Goddin ?
Porf. Di
e naam aan Flora geeft ,
Waar die is een Heleen, geen darde fchoonheyt heef t
Van noode.
Kar. Ac
h waar heen ?
Porf. O
m nwe vrucht te veften ,
Vertrek ik . Laatme los, het is uw min ten beften.
Kar. Helenaliegt, mijn lief.
Porf. Wannee
r de zonne licht,
Is 't billik-dat Diaan met haar gezelfchap zwicht .
Kxr. Hoe ! is nw bortt, mijn lief, met minnenij t bezete n ?
Porf. ' t Her t ' t wel k noy t liefd ' bezat, en heeftze noy t
doorbeten.
Kar. Zijt gy ondankbaar dan darge geen liefd' beloont ?
Por/ia. Nee n , eerelijk e n kuys, 'k bid mijn vertrek ver fchoonr. binnen.
Kar. Z'iswegh, 6 harten wee. wa t brouwen uwe lagen
Helena, in dees borft onlijdelijke plagen ?
Zeg valfche vrouw, waarom heef t u w vervloekte lift ,
Tot Karel s leet dees vondt uyt Acheron gevift ?
O fchichtig e ommezway, óduyvelf e gedachten,
Uw vierfchaar zy gevloekr, uw werking en betrachten.
O ! onverwacht e flag. Helena , 's hemels ftraf
Dreygt u w vervloekt e kruyn , haar haat , en Karels
graf. binnen.
DER-

44 Lap*

& V*l* Cmrpuot

D E R D E B E D R Y F
EERSTE TOONEEL .

W

.

Mmlit, m Hmderikus,

ilt na, 6 Henderik, mijn laft en wil ontrouwen,
Ik ondertuffchen, zal gaan Ka rel onderbouwen;
Die door ryranfe kracht, mijn oude en wettig erf,
Te brengen tracht (6 fpijt!) tot 't uyterfte bederf.
Gy zijt de noort en 't licht, waar ik het febip van reden
Na fhier, en wederftaa zijn trotfe moedigbeden.
Gy zijt de flem en tong, door welkers aamrochr, ik
De zaaken van dit Rijk, ontvoogt, als voogt befchik.
htnd. Indie n ik met mijn bloed uw kroon en ÏUat kon veften,
Uw dienaar gaf't Mevrouw gewilliglijk ten belten j
Gebiet my wat u lull, 'k ben willig en bereyt
Te doen, wat my van u zal werden opgeley t,
'k En kan de goê natuur niet danks genoeg betoonen
Voor de gelijkheyt die in my en Karel woooen,
Als (trekkend' tot u heyL
M*t. Vaar
t wel, en zijt geruft,
Zoo lang ik voor u waak, blijft uwe zorg gebluft.
Htnd. Ik heb de vrees al lang uyt deze borft geftooten ,
Mevrouw.in uwe zorg is mijne zorg geflooten. MM,lm,

H

T W E E D E T O O N E E L
Helin* uyt.

.

Oe licbtlijk wort een vrouw bedroogen, die het oor
Leent aan de vleyery eens Minnaars, en gehoor
Geeft aan hun yl geklap: maar waar is die te vinde,
Die haar inbeelt, te zijn een lukkige beminde ?
Nu 't leven is bedrog, een ftrik daar eik in valt,
Gelukkig is die geen, die over haar geftalc

Vatwarit Haf. 4
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En fchoonheyt zich niet roemt. Ziet zich den Vorft verGins in de zaal, 'k vertrek. (roeme
n
Hmd. We
l zijt gy daar, mijn fchoone ?
Hel. Hie r ben ik, maar niet feboon.
Hind. G
y d oet u ongelijk,
Dat gy a zelfs misprijft , wij l ik een oordeel ftrijk
Op redens grondt geveft; waarom wil t gy bedelven
Uw fchoonhcy t me t di t floers? waaro m toon t gy a
zelven
Ondankbaar ? en ontkent 't geen u den hemel gaf ,
Zoo gy hem niet bedankt, zelfs voor u zelfs, de ftraf
Die d'bemel altijts pleeg d'ondankbare te wyen,
Zal, tot u eygen leet, Helena, op u glyen.
Looft, die u loven doet, de gaven een voor een,
Waar meê gy zijt geciert, zi|n waardig aangebeén.
Uw welgeftelde leen, en fchoonheén, elk byzonder,
Zijn meer als menfchelijk, en voor elks oog een wonder,
U oo g beneemt en geeft het blaanw gewelf zijn licht;
De zon houdt zelf te leen zijn glans van u gezicht.
Iaa dat den donderaar uw fchoonheyt qoam te naaken,
Ik weet hy d'hemel liet, en zou zijn woonplaats maaken
In dit albaft gebergt, op welkers kruynen (taan
Twee kaarfen, die robijn in gloct te boven gaan.
De gadelooze glans nw 's fchoonhey ts,doet my grieven
Het hert, ' t welk luft verwerpt, en plaatft voor luft de
liefde.
fid. 't Is wonder dat uw tong 't geprezen dus misprijft:
En weer 't misprezen nu zoo grooten eer bewijft.
Gaa heen naaPorfia, ik ken uw liftig vleyen ,
Hoe! meent gy door uw tong my verder te verleyen ?
Neen Heer, 't is al te laat, gaa keert u na die vrouw,
Nadiegoddin, die zon die u verlicht, hoezou w
Een uapende, als ik, een Konings hert ontfteeken f
Neen, gaat na die Sireen.hier 's vruchteloos u fmeeken,
Die fchoonheyt die gy fluszoo boven and'ren prees,
Laat
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Laat die de arts uw 's quaal vertrekken, na voor dees
Tijdt al genoeg: ik gaa.
Hmd.
Helena, door dees woorden
Zult gy uw Konings hert vernietigen, en moorden.
Jk zweer u by mijn hoofr, dat u geprezen fchoon
Noyt door dees loffe tong geplaatl i is uyt haar troon ,
Poriïa moet voor u, gelijk een wolk, verdwijnen,
Uw minnaa r ken t gee n fchoon , als daa r uw fakkels
fchijnen;
Ik zweer 't u andermaal, dat, die 't o heeft bericht,
Tot breeking onzer min, het valfcblijk heeft verdichr.

Ptrfia uyt, luyfttrtndt.

Den hemel wil mijn Rijk met eeuw'ge plagen ftraffen ,
En my.zoo 'k haar bemin.rechtvaarde loon verfchaffen.
Htl. O hemel! wat ik hoor, 't is vruchteloos gekermr.
Hend. I k mer k da t hie r ontren t de n Konin g heef t ge zwermt.
Perf. N u mach voortaan de zon, en al de and're dingen
Waar gy my by geleekt, triomfen vreugde zingen,
Over de ruft die haar u willeling bereyt;
Dank zy den hemel, dat gy weer genezen zijt
Van deze ziekt. Princes Helena, zijne reden,
Hebben aan ons in 't kort veel wonders doen ontleder.
Hel. 't Is waar.met u verlof.dat ik zijn tooren vliè. Htl.b.n.
Hend. Helena blijfr, ey blijft. Forf. 'c Is wonder wat ik zie
Umi. Zoo ik Podia min wil my den hemel ftraffen ,
En na waardy mijn Rijk rechtvaarde ftrafverfchaffen.
Torf. O hemel , zijtge zoo flantvaftig in nw min!
Hend. Wa t ik toen heb gezey t neemt heden noch begin,
'k Heb uwe trouw beproeft; om zulks geloof te geven ,
Zult gy van dezen nacht, het wit uw 's wil beleven,
En trouwen Frederik, die 'k weet dat u bezint.
Ter f.' k Heb u te danken, nu bevindt ik gy my mint.
Den hemel wil de Vorft deze mildadigbeden
Vergelden: dat uw naam van elk wort aangebeden.
ïerfutbtnntn.
Bark*
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"Bturlovatte met pen en inkt uyt.

Kentgy 't groot A . B . C . ö grooten Alexander !
Zoo fcbrijrt op dit papier, vervolgens na malkander ,
Eens zeven letteren met dtze mijn penfeel,
Die uyt een ganzewie k mijn vroombeyt viel ten deel,
Tot vordring van mijn ftaar.
Utnd. Wi
e derft zich hier vertoonen
Met dit Notaris tuyg ?
BarU Deoudft
' van Momu s zoonen j
Wel dat kom t zeker fchoon, dat ik hier by u kom,
Is om mijn rente, boe mijn Heerfchap, benjc krom ?
Of zoekt gy Barlovent door praat in flaapte wiegen,
Een Koning moe t zij n knech t door woorden niet bedriegen:
En fpot niet met uw flaaf,door dien een Konin g moet
Aan groo t of kleyn, het zy in ' t quade, of in 't goet,
Met welgegronde reen, na tijt s voorvalling fpreken,
Hier door de Majeileyt by 't godd'lijk wort geleken,
Ook goddelijk ontzien; en gy , wiens mont 't gebiedt
Van reden kracht, en hier als goddelij k bezit
De opperft' heerfchappy, kunt met een pe n betalen
Tienjaar'ge dienft, men Heer, verrijk my met de ftralen
Van uw mildadigheyt, teykent, mijn Prins en Heer,
Een al te kleynen gift noch voor uw grootheyt, d'eer
Die gy my daar door doet, zal ik met lettren grieven
In 't gctafreelde boek van dankbaarheyr , ey lieve •
Bend. I k weet hie r gantfch niet af: dat's al uyt mijn geBW. I k ga da n heen . (dacht
.
Uend. Waa
r hee n f
$«•/.
Al zoetjens , zacht , zacht , zachr ,
En vrage n d'pdelen , di e ftraks daa r buyte n itonden ,
O f ee n va n alle n u w gedachte n heef t gevonden .
tiend. G a voor t ny t on s gezicht .
**<wi
M y dunkt i k w o r t betaal t
Hier m e t vergetelheyr , ondankbr e handt , k o m t maal t
Hier 't l o on va n mij n verdiend .
Hind.

4? Lope
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Hcnd. Lan
g bier papier.
BarL Meteere
n
Kondt gy van uwen (laaf de rechte miltbeyt leeren,
Die y verig volbrengt het geen gy hem gebiedt.

Hendrik /(beiert het papier.

Heni. Zie zoo betaal ik 't geen dat a niet toekomt: ziet
Het Koninklijke erf zal zulk een fchalt nooy tkennen
Voor eygen fchultj ga heen.
Bart. D
e pokken moet je fchennen,
Dat gy mijn trouwe dienft met zulk kleyn geit betaalt,
Na dat a 'tganefche Rijk voor een tyran vermaalt.
Zijt gy dan, zoo gy zegt, alleen voor my rechtvaardig ?
En is mijn trouwe dienft zulk een belooning waardig ?
Wort mijn gedienftigheyt met zulk een Joon beloont ?
Maar na bevind' ik 't geen gy ellek hebt betoont.
Eend. Mij n Pagiesi bolia houdt.
Tm* Pagies uyt.

Pag. Wa
t wil zijn Majeftey t ?
Htnd. G a benen, brengt dees boef daar de hertnekkighey t
Door water, vuur, en wicht won nyt haar plaats gedreven, ven
?
Sari. Ik heb zulks nooyt verdient, we l hebt gy van nw leHend. A l wat een Vorft gebiedt in 't auade of in 't goet.
Dat moet een onderdaan voor lief in zijn gemoet (ze n
En boezem kroppen; voorts moet by geen rechter weVan't Koninklijk gebodtdatmen behoort te vreezen.
't Geen dikmaals by 't gemeen onrecht geoordeelt wort
Is by ons recht, als uyt den Hemel neérgeftorr.
De Koninklijke macht, hun wetten, en geboden
Vertoonen bier op d "aardt d'af beeld fels van de Goden,
Mits in de zelve zoo onkanbre wegen zijn,
Als in de Godtbey t, voorts.
Sari. I
s 't waarheyt of is 't fchijn?
Head. Gaat leydt dien booswicht na zoo daatlijk nyt mijn
oogen,
Ik kan zijn yd'le klap bier langer niet gedoogen.
Bsrl.
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B»U Wel bo e fpring t g y zoo hoog ? vooreerft van een
foldaat,
Naar ee n Marqnies, en wéér van die verbeven (laat
Tot 't Koninklijk gezag, en nouw weer omgefprongen,
Tot 't ampt eens Predikers, of Farheer, nn een jonge,
O bloet! dat finnenbeuls.
Jimd. G
a voort, en wilt o fpoên.
Sari. Wa t zonw een broynvis, of een waterkoning doen*
De zeehaan niet gewoon als 't brakke nat te gulpen.
Maar meent gy't?
hend. Voor
t van hier.
J3*rl. I
k kruyp febier in de fchnlpen,
Ocb, och! daar gy voorheen tot mijn bederf uyt kroop.
En is *er geen genaê, och! zoo verdwijnt mijn hoop.
tiend. H y tergt ons goetgedult, zegt den gevangenhoeder
Dat hy hem ftrartna waard.
B*rl. Wi
e zagh oy t iet verwoeder >
Pag. Voort, voort, al Jang genoeg.
B*rl. Ho
e ftootje zoo, zeg gay t.
Pag. G a voort jou lompen bloet, of 'k touje op de huyu
D E R D E T O O N E E L
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Ven Hertog Frederik» uyt.

K heb aw laft volbracht, en al het volk verzaamt:
Voorts tot bezolding heeft voor eerft het Rijk beraamt
Tien duyzent kroonen, die zijn Majeftey tkan lichten
Wanneer bet a belieft.
Hend. Zo
o onrecht eer kon fliebten,
Of dat door onrecht wiert een Konings naam verheert,
Ik ving den oorlog aan, maar wijlze d'eer verteert,
En doet vernietigen een Konings naam, zoo willen
Wy in onrechrigbeyt noch goet noch eer verfpilleo*
Door dien den Hemel zelfs de zegenkranfen hecht
Aan de rechtvaardige, en fcheyt 't onrecht van "t recht
Wy willen, Frederik, ons zelfs van opfpraak myen,
DE
n

j o Loft
de Vega Carp'toot
Ert onrechrvaardigheyt, ik laat dat opzet glyen,
En vier na billikbey t den toom van reden bodt,
Dat ik onftrafbaar blijf van onrecht voor mijn Godr.
Ootfliarze van hun dienlt, ga zegt, mijn wijze Heeren,
DStt zy 't gegeven geit wéér aan hun gevers keeren.
W«t)t ik fchel Napolis. en haar den oorlog quijt.
Tred. G y maakt u.door dees daat.een Numa van dees tijt.
tiend. Ik zal. ó Frederik / het y verig verlangen
Üw 's liefd* beveften, mits gy zult van my ontfangen,
Voor echte gemalin, mijn nichte j to t een gaaf
Van mijne gonft.
Trtd. I
k blijf uw dienaar en uw flaaf.
OBtvit uyt.

OB, I k heb zijn Majefteyts begeerte (doch met fchromen)
Volbracht, en al de eer van Floro afgenomen
Door zijn gevangenis.
tiend. Zij
n banden zijn my leet,
Ontboeyt hem, en hoort toe, gy vrome Heeren, weet

Oftavio binnen en veir uyt.

Dat awen Koning met de ziekte van vergeten
(Schoon hy gezontheyt trotit) befmet is en bezeten,
Dees grijpt zij n oorfpron g nyt de zwakheyt mijns gedacht ,
En deze zwakheyt heeft my mijn verderfgewracht,
Zoo dikmaals my de milt haar 's dampen heeft betogen
De hardens, is my gantfeh en al 't gebeug ontvlogen,
Ia 't geen mijn mogenthey t in d'eeoe uur gebiedt,
Maakt dees vergeet'le ziekt' iri d'and'rë wéér té niet,
O Crcetf c doolhof, ó verwarring, die 't vervarffen
Van het geheugen rooyt, en rooft uyt mijne harden;
Mijn onee r queek t u w eer , mijn ontrou w baar t uw
'
trouw,
Mijn val verquikt uw hert gelijk een beetridt den douw,
Mijn onbequaambeyt gaat uw flavernyontkleeden ,
Die vryheyt wiiTlen gaat voor ongaftvryigheden.
Hier brengt den Hemel zelfs mijn tyranny te pas,
Haar
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Haar welverdiende loon, die elk een vyandt was.
Kom breydcl t hem de macbt , wiens voorzaat d'oude
tyen
Verknocht hield aan zijn wet.en ftcldenheerfchappyen.
Treurt met d'elendfge, die eer door wijs beftier
Sloeg 's Rijks welvaren ga, en Staten hielp uyt 't vyer.
Ga eer d'eerwaardige, waar door ik was verheven,
Wik my d'onlofck'ge naam niet meer van Koning geven,
Naam,die my meerder ruft en vryigheyt benam,
Als ik vermaalt of eer, door haar bezit, bequam.
't Schijnt dat den Hemel aa n mijn hoogmoe t zic h wi l
wreeken (ke
n
Door dees vergeet*!* ziekt, zelfs aan my zelfs, tot tee»
Van mijn onwaardigheyt, Hel ik voorman de ftaf
Weêrindehandt'vandie, die my de zelve gaf.
Tred. ' t I s wonder ' t geen wy zien, mijn Heer, door deze
reden
Stelt gy voor ons ten toon uwe vóorzichrigheden:
Ik hoop den Hemel zal mijn Koning hulpzaam zijn,
En (trekken zelfs den arts in uwe groote pijn.
Ocinv. Me n zal den Hoö^enra-idt ontleden deze zaaken,
En aan 't gemeen zoo ftraksuw wille kenbaar maaken.
Oftavio binnen.
VIERDE T O O

N
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Matilde, Pmfut, Helen* , den Gruzf Pompen uyt,

Mttil.'KJ, O kan zijn Maj'ff^yt, eer hem de ziekt' bemrt,
I N Zic h geven in de ruft.
hend. '
k Ben.d'eerfte, die een hart
Ootmoedig en vol drenft.haar Hoogheyt wil betoonen.
Ik ga, wilt mijn vergrijp en Vdor'ge fout verfchooneb.
Ziet hoe een Koning hier een levend* voorbeelt ftrekt
Van de gehoorzaamheyt.
M*til. 't
Is tijt, txrijo Heer, ?ertrekti
D 2
Pomp.

ƒ2
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Ttmp. Hy fpeelt zijn rol bequaam, en fchijnt in all's zorgvuldig.
MëtiU Wa t zij n wy , Graaf, he m eer en dankbaarheden
fchuldig.
Fnd. O heyl'ge wifleling, Mevrouw; nu zal voortaan
Den Tabbert van de wet uw Majefteyt ontfain;
In welker omtrek gy, bezet van alle kanten,
Zult zijn,van ons, wiens waard' vertrekken diamanten
Aan uw verheven Kroon.
MatiL O
groote droefenis!
Hier komt den Koning we£r, 'k loof by bezeten is.
Ik (pree k van Karet, Graaf.
lomp. 't
Is my bekent, Mevrouwe.
V Y F D ET

H

O O NEEL .

Kart! uyt.

Ertog, ik heb verlangt u weder teaanfcbouwen,
Hoe gaat het met het heyr, en licbtinge van 't geit f
Frtd. Die heb ik uyt haar dienft door uw bevel geftelt j
Door dien gy zelfs (ó Vorft J) uw ongerechtigheden
Aan my bekenden, en met welgegronde reden
Verhaalde, hoe dat zelfs den Hemel noyt die geen
Begonftigde met heyl, die t'onrecht bad geltreên.
Dies gy u vondt bezwaart om uw gevreesde armen
Tefteekenin d e fchoo t uw 's nabuurs, en alarmen
Te queeken, in een verr' of nagelegen Rijk,
Dat uwen fcepter noyt in 't minft deed' ongelijk.
Hoe! is zijn Majefteyt zoo dra zijn lalt vergeten ?
X#tl. Goön ! lijdt g y da t de macht eens Konings wordt
verfmeten,
Of dat de moogende voert moogend' heerfchappy,
Die mijne moogentbeyt durft werpen in de ly r
Meyneedige, gy moogt my mijne macht bemneren
Of ftuytcn,maar beur glans zal uweglans verdueren.
Trtd. O ongelukkige, my deert uw ongeluk.
Pamfé
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Pomp. Zij n fchoaders rorflen f ach!) een a! te laftig juk.
KortL Hoovaardige , ik zweer't gy znlt uw wieken zengen
Aan 't vuur van mijne macht: hoe kan ik dit geheugen?
Z E S T E T O O N E E

L

Plero tn OB»vio uyt.
flor».! K kus (ó groote Vorft!) de waarde heyfge treên
1 Van uwe voeten, ach! laat ik met dankbaarbeên
Omringen uwe fchaauw, wijl gy de wraak laat hellen.
Kurel. Hebikunietgeboeyt ?
Plor. N
u weder vry doen ftellen.
Hel. ' k En zag noyt, Porlïa, zulk een vergetenbeyt.
F or f. O Hemel ! fcheldt d e Vorft eenmaal uw gramfchap
quijt.
TreL Mijn fchoone Porfia, ik wil de laft volbrengen
Des Konings, en voortaan mijn wil'ge ziel vermengen
Met d'uwej daa r mijn lief, tot troubey ts onderpandt
Geef i k aan u mijn hert, mijn ziele, en mijn handt.
tor f. Tot binding onzer trouw, en tot uw minsbelooning,
Zoo geef ik u de mijn', door ordre van den Koning.
Karel. I s mijn geduit zoo groot ? ó hemel kan 't gefchiên ?
En moet ik deze fmaat met eygen oogen zien.
't Zal nimmermeer gefchien.dat zweer ik, wilt wat beyö,
Zijn uwe zielen eens, ik zal de lichaams fcheyen.
Laat los, laat my begaan.
M*til. Ach
! wa t een ongeluk ?
Karel. Weermaakfter.g y alleen zijt oorzaak van mijn druk.
Pomp. Bedaar , mijn Heer, bedaar.
K»d. Hoe
! kan ik dit gedoogen ?
Pomp. Onlukkige , zijn u de zinnen gantfeb ontoogen ?
Ired. Die 's Konings laft volvoert is veylig voor de ftraf.
Karel. Zeg t gy, dat ik Mevrouw aan u ten buw'lijk gaf?
Tred. G y ZClïs.
K*rd, I
k zelfs?
Ired, O
ja.
D 3
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X*rd. Ontrouwe
, 't is geloogen.
Ttrf. Deoorfpron g onze r trou w grijpt plaats uy t u vermogen,
En koninklijk gebod r, wat hoefik klaarder blijk.
Mevrouw, en is 't niet waar ?
Helen. Mij
n I leer, zy heeft ge! ijk.
Porf. Is uwe wil misfehiet, of eenigfins mifd reven,
Dat zy niet ons, maar uwe ziekte toegefchreve».
Mitüd. Uwe vergetenheydt is oorfproog van bet quaat,
't Welk a misnoegen werkt, en ondergraaft mijn (laat.
Btrlovtnto fibrtytnd*uyt.

Laat Barlovento deur, dat hy zijn aflcheyt neme
Van u wraakgier'ge Vorll, ik wil mijn gaan vervreemd!
Van u gebiedt; en gaan weer na mijn Vaderlandc,
Alwaar de Koningen met een vee] milder handt
Begonftigen 't gemeen, 6! al te felle flagen
Voor mijne zorg en vlijt, die'k voor u heb gedragen.
Kar. Komt nader mijn getrouwejwanr gy zijt maar alleen,
Die ik met deze naam rechtvaardig mach beklecn.
Door dien gy my uw trouw betoont in vreugt en lyen,
.Zegt gy waarom dit Rijk van Vorft zich wil bevryen,
En hem benamen met de fcbandeli)ke naam
Van dol; zeg op mijn vrient, of (laat gy 't ook te ziam.
BnL Doordien zy nevens my ugrootedolhey t proeven.
Kar. Wa t zegt gy ? 'k voel mijn hart weer tot de doodt beDoordeze reen , ógoön 1
(droeven
Burl. Valfc
h en ondankb're Vorfl,
Ziet hier de tekens, op mijn armen en mijn borft,
Van uwe dolheyr, dien u razerny verkonden,
(den.
Och.och.mijn pijn,ocb,och,hoe fmarre n my dees WOP»
Wat meent gy ?dat mijn vlees ondankbaa r was van {teen?
Gelijk u bart, ó pijn, en denkt dat niet, ó! neen,
Foey u ondankbare.
Kar. He
b ik zulks doen gebieden ?
Borl. Gy zelfs, en woud dat zulks zouw aa n u knecht g e
Gy fcheurde het papier.en u begon een koors (fchieden,
Te

Verwtaie Hof. -y
y
Te qoellen, die in hit befchaamt Meduzaas toors. hin.
Kar.'k. En weet niet wat ik zal, mijn hart en zinnen twiften,
Het fcbijnt de Koningin, door haar Ulyflès liften
My mijn verftandt beneemt, en maakt 't oproerig Rij k
Onwillig tot mijn wil, willig haar wil gelijk.
Wat Circe is zoo ftout, die door haar gifts vervormen
Bereykt mijn Majefteyt.en durft mijn troon bertorm.cn?
Ach ! 't is met my gedaan, ik voel dat al mijn leen
Haar kracht verliezen, en veranderen in (leen,
Door het aanlchouwen van u nikkerlijke vlechten.
Van hier Meduza, voort, ik wil mijn wraakrecjbt flechVan hier, noch eens van hier. (len
.
Pomp. He
t Seciljaanfc Hooft ,
O hemel, wordt geheel van zijn verfhndt berooft .
K,tr. Ik ben Orphé gelijk, die aan de waterkanten
Van Hebrus, was omheynt met woedende Bachanten.
Giftmengfter, weg , van hier: neen, reykt roy u fenijn,
Die kracht zal dan de kracht va n mijn vermoogen zijn.
Gunt my onlukkige, geheel van 't luk verwurpen,
Ik eeuwig op dees fteê d e vrucht'bre dauw mach flurDes dageraats, (ö goón!) tot teken van de vloedt (pe n
Van plagen; die u haat mijn grootheyt zendt te moet.
Kom Myterbergfè fchaar, wil t mijne leen bekranffen
Met kranflen, en vol rouw mijn laatfte uy tvaart danflen,
Tot tuygen van mijn val.
tred. We
l hoe! mijn Heer, bedaart.
Kar. Hoe! is den nevel daar zoo fchieli|k opgeklaart
Van mijn verdriet: wat is 't, wie wil den Koning fprc«
ken?
torf. Hy flauwt, helaas! hy derft.
Pomp. Zij
n krachten zijn geweken.
Matüd. Hoe is het al mijn Heer ?
Kar. Zie
t hoe den hemel ftraft
D'hoogmoedige, en elk rechtvaarde loon verfcbaft.
Hoe ben ik zoo gelijk, door deze mijn vertooning,
In wezen 't voorbeelt van den Babyloonfen koning,
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Die op 't begraafde veldt zoo lang ten wey mod gaan
Gelijk een beeft, tot hy den heme] bad voldaan.
Ik zal zo o lang mijn kroon.mijn floel e n fcepter laten,
Zoo lang den hemel my verlaten zal en baten.
Vaart we l Vorftin , vaart wel : den heme l maak t dit
Rijk,
'i Welk my mijn Kroon ontzeydt, op aarden geen ga»
lijk.
En gy, 6 Frederik. a zy ran my gegeven
M'JD nicht, den hemel laat n lang te zamen leven :
Ik razende, blijf fleets befwangert met een quel
Van eereloos verdriet, het welk my mijne bel
Hier op der aarden ftrckt.
Trtd. Wi
e hoorden oyt voor dezen
Van zulkep vreemden ziekt'?
CSav. Di
e elk behoort te vrezen.
JOw. Bias nytSicilicn u eenwigvlammendt vyer ;
Want grooter brandt bezit mijn boezem,goden (tier
My weder op het pad van reden, doet my teeken
Van n mildadigheyr, daar elk een af moet fpreeken.
Alit binnen,
V I E R D E B E D R Y F
E E R S T E T O O N E E
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Mtiilde m Perfi* uyt.

'Muil. T Aa s Porfia, ik voel dat dees ontfteken gloet
I M y langs ho e meer verteert he t lie vend e ge. J—*
moedt;
Schoon ik het met een mift van veynzen wil bedekken
Voor Karels oogen, die 't vermoogen my onttrekken.
De warring van dit Rijk, en Karels dolheyt, fpruyt
Alleen uyt mijn vernuft, en overwijs befluyt
Des ouden Graaf.Princes hier is in 't minft geen vrezen,
Mijn Karel is noch die, die dien hy placht te wezen.
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Al 't geen der is gefcbiet, heb ik tot nut van 't landt
En koninkrijk volvoert , ach ! geeft my raadt nu t want
Goe raad en byftant (trekt in noot een toets der vrinden,
Ach 1 was hem kenbaar, boe Matilde bem beminden:
Ik weet hy dankbaarlijk, fchultplicbtig met ootmoet,
Mijn min bedanken zou, en vallen my te voet.
torf. Indien haar Majefteyt i s yvrig, en begeerig
Te weten of by mint, zoo toont u zelfs af keerig
Van zijn perföon, en doet door daden hem de weet,
Dat gy zijn trots veracht, hem gantfchelijk vergeet .
Schiet op d'ondankb're borft, die uwe borf t deed vonNoyt blijde (haaien van u goddelijke lonken;
(ken,
Veracht zijn moogentheyt, verwerpt zijn loden raadt :
Scheurt zijne wetren, toon t hem voor uw min uw haat.
Dees raadt my eerbaar dunkt, om zoo uyt Karel zelven,
(ven.
't Gehey m zijns boezems klaar, en naaktli jk op te delHoe fteektge zoo vol vuur, eerwaardige Vorftin ?
De fchets uw's liefd" is teer, en in zijn eerft begin .
hUtüd. Men za g di k waard e gonft , onwaardelijk ver fmeten,
Vernietigen door fmaat, te niet gaan door vergeten.']
Een die zich in de min hulpzaam, gezatig toont,
Verwint in 't laatft de koelt, en word met min beloont*
De grootfte krach t der min, beftaat in deze deelen:
In doen, in laten, in volbrengen en beveelen ,
In fchijngonft, i n bedrog, in jaloezy, in haat.
Inarge achterdocht, in radelooz e raadt.
Porfia, neen , ó neen! men moet hu n teugel vieren,
Dat menze vierend' blijft, doo r wijflelijk beftieren :
Gy moet my hulpzaam zijn, en Karel zeggen, dat
Hy zich te nacht vervoegt voor u Paleys; en wat
Meer is, gy zult hem voor my om weêrliefde fmeken»
ter f.En zal ik my hier door in geen oneere (leken ?
MMU. O neen! in 't minde deel, 't ontkennen geit hier niet
Van mijne min die 'k hem toedragendt ben; doch iet
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M y d m te voore o kom t , d o o r «telke n krach t ik
beden
Zijn hoogmoed e dempe n zal , en t eenemaal vertreden .
Tc Zal in zijn byzijn al de zaken va n bet Rij k
Verrichten, e n aan elk gehoor vergunnen , ' k wij k
Van mijn voorgaand e lift , en looze minnen y ver.
Kjrti Utyjitrt.

Mijn pagie ga, en zegt aan mijn geheymefchrijve r
Dat by ftraks hier ver/cbijn .
P-«gM. Ikga.genaad'gevrouw
. tin.

TWEEDE TOONEE
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MatiU. y E/gee f my hemel, 't geen ik door dees warV
ring brouw.
Ktrd. O hemel! welk gerucht ontfang ik in dees ooren ?
0 1 ongeftaad'gc vrouw, waar toe beo i k gebooren I
Ziet hoedelukkige, die't was naar wenfeh gelukt,
En wil, onlukkig wordt van al zijn macht geplukt.
Mijn zinnen fwieren aU de tomelooze winden
Door 't fwevendt fwerk , helaas '• zal ik g«cn nytkomft
vinden ï
Bedaart u Kare), fta,en fielt u zinnen febrap:
Beraadt u en grijpt moede, zoo krijgt u wraak een trap.
D E R D E T O O N E E L
Ludovüus uyt met ttnige papitftn.

.

léMtüi, \T Oivocr t a ampt terftondt.en wil t 's Rijks no*
Y dighede
n
Voor on s venoogen, e n volkomentlijk ontleden .
Porf. Mevrouw, zie t wa t gy doet, d e Vorf t i s in de zaal .
MMtiU. 'k Ben voor zijn klachten d o o f, voor zij n verzoe k
van (taal .
Ludru. D e poften van Lions , van Napels en van Roomen ,
Vertrekken.dies Mevrou , o m Karels macht t e toornen,
Zoo
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Zoo teykent deze brief die van u buw'lijk melt,
Op dat zijn Heyligheyt hier goede ordre ftelt.
Hier in beklaagt zicb 'c Kijk in veel gedane zaken
Van KateJ, en verzoekt zijn Heyligheyt wil maken
Teniete uwen echt; dat Karel worde verklaart
Onwettig tot de krooo, tot uwe min onwaar*.
Kar. Gedult, gedult mijn ziel, op datge in uw tooren
Niet wraak loos zonder wraak, ellendig komt te fmooren.
Lui. I n dit gefchrift verzoek t eendrachtig het Gerj>een,
Datgy hu n keuren, eer doorKarels macht verrreên ,
Wéér wilt beveiligen, en met meer kracht veröerken.
Mat. Zulk s moet niet vollegen ; want hy in zulke werken
Buyten ons orderen, in 'r miufte heeft gedaan.
Kar. Is 't moog'lijk 't geen ik hoor, hoe zal 'c noch met my
gaan?
O pijn! ó hartewee, met recht vervloekte woorden,
Die Karels grootfe ziel door uwe prikkels moorden.
lui. I n deze wort verzocht, dat zy van nu voortaan
De naam van Karel gants en al te niet gedaan ,
Zoo wel in fchriften als in opeubare zaaken ,
Op dat dees Haat wéér in haar voor'ge ftantmach naken.
Mit. Da t itaa ik toe, want ik geen Karel meer en ken.
Kar. Ach! wa t heb ik geweeft, by dat ik heden ben.
Lud. Is 'er noch iemant die haar Majefteyt wil fpreeken ?
Die wort gehoor vergunt.
Kar. Mij
n harte fchijnt te breeken
Van fpijt,vermits mijo Rijk wort 't Rijk eens Amazoon,
Wijl vrouwen heerfchen, en berichten volk, en kroon.
Trtdtrico uyt.

Tred. Mevrouw.het Koninkrijk doet u door my vermanen.
Of men aan Kare l nu, den Marquis van Cataneo,
Inwügen zal het geit tot d'oorelog beraamt.
Mat. I k wederroep zijn wil , vermidts het niet betaamt
Dat men den toom des Rijks een dollen (kit in banden:
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De Slot-voogt kan dees M verkondigen de Scanden.
Kar. 't Is reden dat men kieft van twee het minfte quaat;
Want zonder kroon en macht my 't leven eerloos ftaar.
Pompeo uyt.
Ik was wel eer Mevrouw, ten aanzien van mijn jaaren,
En deught, uw Voedfter-heer en Opper-rader, daarenTegen heeft Ka rel my uyt mijnen ftaatgezet,
En mijn doorluchte naam met laftering befmet.
Mat. Uw deught houdt ons verplicht, Pompeo Graaf, van
dezen
Tijt, blijft u waard' by ons gelijkze plach te wezen,
tori. Hie r kom ik wel te pas, terwijl bet is een dagh
Dat yder wijs of zot hier recht verzoeken tnagh;
Zoo kom ik, ó Vorftin, hier voor u neder buygen
Die dit van beyd's bezit, mijn reden zullen tuygen
Dat ik rechtvaardig kniel voor bare Majefteyt.
Mot. We l wat is u verzoek ?
~B*rl. Da
t gy d'ondankbaarbeyt
Van Karel ftrafFenzult, ey wilt hem doen betalen
Mijn lang verdiende loon, verguit my met de ftralen
Van uw goetaardighey t.
Mot. I
k zal hem dwingen, dac
Hy u ter banden fielt die langbeloofden fcbat,
Zoo gy my fchriftelijk hier kunt zijn hant vertoonen.
SorU O neen! ik heb den bras va n diergeljjk beloonen,
't Welk my mijn rug, ö ramp! aan (tukken beeft gerekr.
Tag. Van hier gy lompen bloet; 't is ti jdt dat gy vertrekt.
Ssrl. Dat roert u niet fchavuyt,ik zal den dagh noch leven,
Dat gy zult voor 't gebodt van Barlovento beven. tin.
Kar. Fortuyn u drayend' radt zyeeuwiglijk gevloekt.
Lud. I s 'er noch iemant die gehoor, of recht verzoekt ?
Die kome voor den dagh.
Kar. Mij
n onheyl derft u fmeeken
Om recht, terwijl ik zie 't hier veylig is te fpreeken.
Mat. Va n hier gyrazenden, en ongebonden zot.
Onlij-
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Onlijdelijke, gaat uyt ons gezicht, wat lot
Of onlnk voert u hier: het rouwt my, ik oyteerden
Uw'dwaze zeen, die my mijn mogentheyt verteerden.
Kar. 'k Ben zulken ftrafwel waart.
Mat. Lafbarte
, dit verlies
Is nyt uw haat gebaart.
Ttrf. Me
t u verlof, Marquies,
'k Verwacht u t'avont voor mijn veynflea-.
Kar. I
k zal blijven
Uw dienaar, en dees eer doen aan Mevrouw beklijven.
Mevrouw, met u verlof.
Mat. E
n fpreekt niet, maar vertrekt
Gy razende.
Kar. Helaa
sI
Mat. Ee
r gy mijn toorn verwekt.
Binntn btbalvm Kart!,
Kartl aüetn.
Karel, kan u gemoet verdragen of gedoogen,
Dat het zich ziet ontleegt van Koninklijk vermoogen ?
En zijtge niet de geeu, die van een Hecht foldaat
Staakt na de heerfchappy, en Koninklijke ftaat.
Wel op mijn moedig bart,gy zult de Kroon verwerven,
Of manlijk en vol moedt voor haar betrachting derven*
En gy mijn gezellin, die dorftig en verwoet
Veel boezemen ontfloot, 't is over tijdr, gy moet
U flurrependetong, en holle bloetdorft laven
In 't deughtverbaftert bloe t mijns machts ontglipte (laven.
Mijn zorg ruft met de nacht, verlaarme t'wijl ik fchrijf
Den doodt mijns haters, en mijn hinderpalen drijf
De ziel ten boezem uyt, op dat de toom der landen
My zy gelijk voorheen geftelt in dees' mijn handen.
Gelukkig is die geen die op der aarden leeft
Zonder eergierigheyt, of ftaatzucht:maar daar zwee
My iets i n het gedacht, 't wel k vordert mijn betracting>
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Dat's Porlïaas verzoek, mijn ziele neem in achting
Uw welvaart, róoyt de vrees, dat a doorlachte naam
De koopre mom omfluyt van de gewiekte faam.
Den Hartoogh moet van kanr, wil ik haaf min verwerven ,
Dies ik zijn vonnis vel, en fchrijve, h y moet ftervcn.
Maarzacbt, noch zwiert my iets in 't .woelende verftant,
Dat is Matildes doodt: mijn hart de vierschaar fpant
Van de rechtvaardigheyt; wil ik de Kroon verwerven,
En echten Porfia, zoo moet Matilde fterven :
Te meer, vermits dit Rijk my voor baar Koning koor.
VIERDE T O O N E E L
Kuril,

.

Bendr'um met dehtm&t op dedeegen.

hoe! wat wil dit zijn, my dunkt ik iemant hoor.
MIs 'tOAardroom
hemel! wat 't zal zijn? bedriegen my mijn oogen :
of fpookery? wat komt zich hier vertoogen?

Zon 't wel dïnbeelding zijn van mijn bezwalkte geeft ?
Of is 't de fchadnw van mijn dolheyt, dik gevreert
Van mijne haters? (ach.1) ik voel mïjn hart bedelven
Met vreze, in wat vloetbefchouwik zelf s my zelven.
Wtezijtge?
Bind. '
k Ben u zelfs.
K«r. Wa
t zoekt gy, zeg, waar heen ?
Bend. I k zoek mijn graf.
K*r. Waa
r door ?
Bend.
Door ongerechtigheên.
KAT. Hoe! zijtg e dan al doodt ?
Htnd. De
s doodts onzaad b're kaken
Mijn afgefturven geeft weder beftaan te braaken,
Om u te maaken kond u ongehoorzaamheyt
Diege hebt gepfeegr.
K*r. Aa
n wien ?
Htnd. Aa
n hare Majefteyi.
Bend)ik binnen.
Kar.

Verwarde Hef.
6%
K». Toef t g y fnelvlucht e febaauw, cn fpiegcl daar mijn
leden
In afgebeelt baar zelfs bezagen, hoort mijn beden:
Maar waarom of ik volg ? terwijl het is een rook,
Een niet, een yd'le wint, miflehien de damp of fmook
Van mij n bedwelmd e geef t : 'k wil mijn ondankbaarheden
Berifpen, en van nu mijn hoogmoet gants vertreden,
Ik wil my dankbaarlijk, fchuhpüchtig, vo l berouw
Gaan werpe n voo r d e voe t va n mij n hooghwaatd e
vrouw,
Ik blijf haar dienftb're flaaf,terwijl dat deze bode
My zulks belaft, gewis een voorlchik van de Gode.
Porfia, fchoon uw min in 't venfter my verwacht,
Ik offer mijne fchulr Matilde, heyl'ge nacht
Weeft mijn behnllepzaam, writ met afloers beftelperi
Mijn gaaien, en mijn ziel uy t dezs warring belpen. bin,
V Y F D E B E D R Y F
E E R S T E TOONEEL

.
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De Gruvt Tempeo vtrvtlgt vsm den ouden hurdtr Liptrdtu,
Pomp. f~"ï Y ouden , houdt gemak.
Lifur. I j - Ho
e kan dat mooglijk wezen ?
^ - ^ Gyzijthet , di e de helft, en'tfteunfe l heb t
van dezen
Elendigengerooft, da t 's Henderik mijn zoon:
Ach! zegt my waar hy is, of ftelthem my ten toon.
Hebt toch medogen met het hoog getal mijn 's jaren,
Hebt toch medogen met dees Wit befneenwde haren,
Ach ! hoe bedroeft gy zoo een vaders hart ? mijn Heer
Zoo gy mijtrfteunfel rooft , zoo plots dees ouden nrêr;
Dies geeft my rekening van 't ovrig deel mijn 's leven.
P»mp. Lifardus, zijt geruft.
Uf, '
k En kan my niet begeven
Tot
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Tot rufte, hoe! wat 's dit ? onthout gy my mijn zoon ?
Temp. Noc h eens, fielt u geruft.
lif. I
k daagh a voor den troon
Des Koninks, by aldien gy my niet fteltter bande
Mijn zoon.
T W E E D E T O O N E E L
Karel uyt.

.

Tmtp. TN Aa r i s d e Vorft , komt volgtme , dat mij n
JLJ feband
e
My niet verraft: ik ga. Ttmpto
binnen.
lif Ho
e qualijk kan een hart,
Van oneer overtaygt, zich veynzen, als het wart
Van Goddelijk ontzag, en hooge macht befchenen.
Och, och, 't is met my uyt .helaas 1 waar wil dit henen?
'k Vrees hy in 's Graven dienft zijn leven heeft gefpïlt ?
Maar daar 's den Koning, ach ! dit oude lichaam trilt
Gelijk het leüt'rend riet, met neêrgeflagen oogen
Val ik angftvallige, van vaderlijk medogen
Geprikkelr, u te voet, viens heyl'ge mont 't gebit
Van reden voert, en hier als goddelijk bezit
De hoogde Heerfchapp, ach! wilt u doch erbarmen
Over dees ouden (tok, en vaderlijk befcharmen
Uw armen onderdaan, die van gedult berooft
De handen deerlijk wringt, en 't zil ver-hairig hooft
Van 't overige hair, door misvertrouwen, plondert.
Jt«r. Wi e zijt gy, wat 's u beè ?
lif. I
k ben een dienaar onder
't Gebiedt van dezen Graaf, die my van mijnen zoon
Berooft heeft, tegens wil des vaders j toon , ey toon
U toch meewarigh, ach! doet my mijn zoon verwerven.
XsnL Zo o h y uw ' zoon u niet te r hand t fielt , zal by
fterven;
Rijft

Vtiivxr&t Hof. 6f
Rijft op, en lijt geruft.
Lif. I
k kus de beyl'gc rreên
Van uwe voeten, Vorft.
Kar. Staa
t op, en zijt te vreén.
Lif. Is 't droom, of fpokery, of vleyen my mijn oogen Y.
O hemel ! wat een vreught, kom wilt de tranen droogen
Die langs 't geploegde vel neer rellen, 6 mijn zoon I
Mijn ecnigfte vermask, komt gy my zoo ten toon.
Omhelft my, acb, ach, ach .'
Kir. G
y ouden, wech ter zijden»
Lif. Bedroeft g y zo o he t har t u w ' s vader s , kund g y
't lijden ?
O hemel ! wa t is dit? o f maakt dit zijden kleet
U dus hoogmoedig, zeg, dat gy uw plicht vergeet ?
Kom, gaat met my ter plaats, daar ik geruft dit leven
Zal enden, kom, ey kom, wil t u uyt 't Hof begeven-,
Hendricus, 6 mijn zoon i u w eer en lijdt het niet
Dat men u minder, als gy waardig zijt, aanziet,
't Is tijdt, en meer dan tijdr, u zei ven weer te voegen
By u gelaten vee, en plaat fe vol vernoegen.
Kar. Na redens overleg, verwonder ik my van
't Bedrieghelijk gezicht, en oordeel van deei'man;
En hier in aldermeeft, dat de gelijkenifTen
Zijn 's zoons, den oude n doen, in keur, en oordee l
miflen,
Dat hy my waant te zijn, diefcy verlooren heeft.
Is 't zoo, voorwaar 't is veel, dat in dit wezen zweef t
Het wezen van zijn zoon. D e driften mijns gedachte
Zich fchakelen te zaam aan d'achterdocht: ik aebte
Dat dees voor zeeker is, die de voorlede nacht
Zich zelfs vertoonde, als myzelven, en gebracht
Door lift des Koningins, daar ik, met tal van banded ,
Gelijk een Gerion, de wraak een Vierfchaar fpanden»
Foey Karel, zijt gy zoo bedroogen van uw flaaf?
Niet Waardig u gezicht, ontbloot vangoet en haaf.
Ê " D i
t
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Dit is re grooten fchandt: Matilde uwe liften
Die hebben my misleydt, gebreydelt eer ik 'rgiflen.
Nu merk ik, dat dees boef mijn Koninklijke macht
Gebroken heeft, en al mijn mogentbeyt verkracht,
Waar o ver zich mijn (laa t op' t hoogbfle heeft verwondert,
En door dees warring' zich van my, hun Vorft, gezonden.
Dees die my zoo gelijkt, onthoudt zich in 't falet
Des Koningins, wel op, de wraak baar tanden wet
Op zijn gelijkheyt; wacht, ik zal de deur opbreken,
En zijn vervloekte borft wraakgieriglijk doorfteken.
Vertoeft gy ouden.
lifrr. Ho
e 1 noemt gy mijn ouden, zoon,
Ben ik de naam onwaart van vader ? toon, ey toon
Ü dankbaar aan die geen, die u voor ongelokken
Bevrijt heeft, en de muyl des wreeden doodts ontrokken.
Kartl van binnen.

Ik zweer u by de Kroon, die deze hairen torft,
Dat ik doorftooten zal die eerelooze borft.
Bedrieghelijke kluys, die zoo lang hielt gevangen
Mijn eer, nu zijtge op, 'k zal hem zijn ftraffelangen;
En deze kamer doen beftroomen met de vloet
Zijns tranen, en de wandt vermalen met zijn bloet.
D E R D E TOONEEL

.

KW en Hendrico met bUott degens.
Vend. *k Zal n, hoogmoedigen, uw' hooge moedt bepalen,
Én door dit gladde ftaaladoen ter belle dalen.
Vermeet'le, breekt gy zoo mijn Koninklijk ontzag ?
2C*r*i. Vervloekte, Tc zweer, dat ik door dees geftroopte
dag,
En Koninklijke handt, a zal ter helle zenden,
In 't eeuwigknagend dal, vol jammer, en ellenden.
Vreeft

Verwarde Hof.
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Vreeft gy den Koning niet ?
Hend. De
n Konink, die ben ik.
Kanl. O Hemel! laat my toe dat ik mijn wraak befcbik.
Hend. Hoe .' zal ee n herde r zic h tegen s mij n grootheyt
zetten f
'k Zweer dat hy ftervenzal.
Kanl. Gee
n day velen beletten
Mijn wraak: ik vaar hem in.
Zy -vechten.

Lifar. Wel
k een gelijkenis
Brengt my in twijffel, wie van dees mijn zoone is.
Gy Heeren houwt gemak, en laat aan mijne jaren
Het oordeel, om u bey voor ongemak te fparen.
Xarel. I k zweer, hy derven zal.
Lifar. G
y Heeren, (laakt d it woên,
Hoort reden, en geeft rijt, om nwe doodt te hoen.
K»$L Vertrek t ay t mij n gezicht, bet fchijnt de Oppermachten
My teag'len, dat ik u niet doe in 'r bloedt verfmachten.
Het fchijnt den Hemel u, om uw gelijkenis,
Wil fparen, diegy hebt met d'onze, zijt gewis,
Ten waar der goden wil, het zouw hier anders enden.
Hemt. Te n waar die macht my hiel, 'k zouw u ter helle n
zenden.
Kar*l. Wiezijtge.cn van waar?
Hend. D
e Konink Karcl.
Xarel. Hoe

!

Die zal u ftervendoen.

Zy vechten -weder.

Lifar. Acb.'houd
t het my tegoé,
Gy Heeren, ftaak't gevecht, ach 1 helpt dit onbeyl kee*
ren,
Trawanten, dienaar s helpt , ac h ! helpt g y vroom e
Heeren*
E 2
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MatiUe, Porfia, Helm*, Frederico , Vcmpio, OBtvio , Flora,
Libio, Arntflo , Fabriao, B Movent o, gelijk uyt
met bloote degens.

M*tti. 'k T T E b Karels ftem gehoor:.
tred. - T l G
y Heeren, Haak 't gevecht,
Door ordre van Mevrouw de Koningin, en hecht
U aan d e reea'Jijkheyt .
Karel. '
k Zal n mijn dapperhede n
Doen proeven, en de kracht van decs gezwinde leden.
Uend. ' k Zweer dat gy flerven zult.
Ired. We
l hoe 1 wat zal dit zijn ?
Twee Koningen gelijk: Natuur bedriegt gy mijn ?
Send. Gy Heeren, die te gaar, met diergeftaafde eede n
Verbonden zijt aan my, en mijne waardigheeden,
Verhoedt mijn ongelijk, en mannelijk verbreek t
De hoogmoed r van dee s boef, di e n a mij n fcepte r
fteekt.
TitreU G y Heeren , dit 's mijn beê, 't voorgaande te verfmijten,.
En hier voor my,uw Vorft, uw plicht en eedt te qnijten,
Door dien uw oogen, van mijn tegenwoordigheên
Getuygen zijn geweeft, kom helpt dees trots vertreên.
Temp. I k fra en ben beducht, door de gelijkenifle
Van deze twee.
KeU Wi
e zou uyt dees den Konink gifle.
Maiil. He t hert dat ik hem draeg tuygt my wie Karel is.
Karel. Mevrou w en vaart niet voort me t uw bedrog, gewis
V zal uyt dit uw doen, een grooten onheyl rijzen.
Doorloopt eens uw gemoet, ik weet dat gy zult dijzen
Van dit uw voorneem af, zijt zeker en gewis,
Dat dit mijn ftaat, uw eer op 't hoogfte fchand'lijk is .
Laat af, en wilt om reen, dees mijn gelijker roye n

Verwarde Hof. €p
Uyt " t Hof , e n breng t mij n ee r wéé r i n haa r eerft a
ployen:
Hy is gelijk een beelt dat cierlijk is verguit,
Zoo dat zi)n gloet de plaats, waar dat hy ftaat, vervalt
Met beereli|ken glans; maar wilt gy onderwinden
Te toetfen zijn waardy, zult u bedrogen vinden j
Gelijk he t heden blijkt, h y voert in 't oog de naam
Eens Konings, en in waard' zoo maaktlè my bequaam.
Mjtil. I k ken, en ik bely, als dat ik heb voor dezen
Mijn Koninklijke macht, en groote gonft beweze n
Aan een ondankbare, die d'opged ragen macht
Verfmaat heeft , en zich zelfs uyt onze gonft gebracht :
Maar wie by is van beyd', kan ik niet ondericheyden .
Lifar. D« eene is mijn zoon.
Matil. Wel
, zeg ons wie van beyden
U zoon is, op dat ik daar door te wete kom
Wie dat Don Karel is, mijn eerde bruydegom.
lifar. I k wil de gonft-goddi n vaf t houden by haar vlech ten
Terwijl zy my toelonkt, en Hendericus hechte n
Aan 't Koninklijke recht, ik veyns en kies vcrkeerc,
Door een geheym, 't welk my- daar mijngewiffe leert .
De vaderlijke zacht kan door 't gezicht der oogeo ,
Mevrouw, tot geener tijt misleydt zijn of bedroogen,
Gy Heeren, met verlof, reykt my uw handen t'zaam,
Dat ik door kenlijkheên, mijn zoon, u w Konink.raam.
Hy viijft of Karel.

Deez' is mijn Henderik,
Matil. H
y heeft zich zelfs vergeten
Pompeo, of dees man heeft van ons doen geweten.
lifar. A l lang genoeg, na buys, uw rol die is volfpéèlt A
Gemaakten Konink, kom, dit narren my verveelt.
Matil. Hendricus veynft .
tiend. Mevrouw
, Ik zal u gehoorzaam wezen *
Kar. Ik fta gelijk vervormt door het gehoor van deze»
Meyneedigen rabaur. verrader , kent gy my i
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Jj/kr. Gy beb t noch recht noch reen, noch machte n o p
uwzy,
Om u, als tegen reen, in 't Konings ampt te dringen.
Dit ftoutbeftaan, gewis, zal voor uw fcheenen fpringen:
Gy opgeblazen zot: onlukkige heeft uw
Dit booffe kleedt gemaakt van uwen vader fchuw ?
Haar Majeftey t gelieft my 't fpreken te vergeven.
Zijn hooge moedt die zy den Grave toegeschreven ,
Die hem, my tot een hoon, aantrok dit zijden kleedt,
Waar in den jonge n gantfch en al zijn plicht vergeer,
#*•/. Ha, dorft ik het beftaan, ik wed ik wel zou weten,
Wie dat bier Koning is, of wie dat dient verfmeten,
En dat door deze feêl: wil ik? ik fcbey 'er uy t,
Eer dat een ftok of dagg'dees mijne lippen fluyt.
KureU O Hemel 1 krijgh ik zulk een looning' voor de da?
den,
Daar 'k n, en nwe Staat met zegen heb verladen ?
Is dit bezolding' voor mijn dienden ? hooge Goón.'
Hoe zwaar drukt my de laft van Edowardoos Kroonf
jAxtil. ' k Ontfla u van dien laft, terwijl dat ik in rufte
Door uwe toedoen heers de Siciljaenfe kufte.
Ik dank u andermaal, en fc held t u 't d ienen quijt,
Om te vertoonen meer, die die gy niet en zijt.
K»d, Wa t zegtge? hoe? Mevrouw , me e welken fchij n
van reden
Kunt gy dees fchelmery voor mijnen ftaatbekleden t
Maul. Blijft diege zijt, en maak n tot uw reys bereyt,
Hier is geen meer van noó geveynsde Majefteyt.
Kar. O ramp! ik bard van fpijt, doet gy mijn grootheydr
deynzen?
MatiL Den herder is volmaakt, en aardig in zijn veynzen,
PM»f.Uytmuntend' en beleeft, zijn nederigen ftaat
Scheelt veel van zijn vernuft, en loffelijke daat.
JMri/. Hendric o zijt te vreên, uwe gelijkeniften,
Zullen mijn gonft tot u tot geener tijt uytwüTen.
Zijn Majefteyt gelieft, om zaaken van gewicht,
Hem
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Hem te vervoegen in den Breeden-raadr, 't gezicht
Van Karels oogen, doen my 't bloedt i n d'ad'ren zie den :
Ik lief hem als my zelf, en moet zijn min noch vlieden.
Alle bitwen, bebalven Karden Li far dus.

Kar. Vertrekt van hier gy Haaf, dat ik mijn levens boek
Eens overlees.
Lifar. I
k ga verwaten zoon, die 'k vloek.

binnen.

Burl. Ik weet hie r gantfch niet af; maa r luyftert , 'k zal
verhalen
Een Story, die u rouw en reden zal bepalen.
Eens was een Konink ; houdt mijn Heer , en hoort gy
niet?
Houw Karel, Henderik, of heerfchap, ó verdriet!
Houw Konink .
Kar. We
l wat's dit?
Burl, M
y dunkt dat gy ontwaakte
Alleenig op die naam, die u onlukkig maakte.
O onbedacht e menfch, die naam is niet meer waart,
Voor u, gelijk voor my, een Konink in de kaart.
Gelijk het beden blijkt, dit Rijk wil difcardeeren,
En acht ee n enkle Vrouw, of Aas meer als twee Heeren.
Uw kans die is gekeert, u luk dat is voorby.
Kar. Rampzalige, helaas, hoe fpot gy noch met my.
Barl. G y raaft , gy baart, gy tiert, en worftelt met 't geen
niet is,
En u ontflipt terwijl, door dolheyt, 't geen dat iet is.
Gaat heen verzoekt gena, een vrouw is als een wint,
Die lichtelijk verdraayt, gaat mint die u bemint, binnen*
Karel alleen.

Ik zoek my zelfs vergeefs, daar ik my heb verlooren :
Maar daa r i k my verloor, ben i k oo k weer herbooren.
Daar ik mijn hope zocht, verdweenze; dies ik houw
E 4
Niet
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Niet als 't geheugen, en het reeks- fnoer van beroaw,
p e naam , waar door 't geluk my toeloeg, is vervlogen
Gelijk een rook, (helaas.!) en 't Koninklijk vermoge n
Gebrooken als een glas : hoe maakt zoo luttel rijd t
De waardige , onwaart, en fchel t he m ' t heerfche n
quijt?
Dat ik rampzalige dit ongelukkig leven
(Dat als een kaatsbal wort van flinksgeval gedreven)
Ging overwegen in des werelts evenaar ,
Wat zou het zijn } een poel, en moortkuy! vol gevaar,
En droef beyt} 'k weet t getal mijns droef heen zou befchamen
t Getal mijns hairen, doch het fchijnt de Goden ramen
En zoo voorfchikken ; zacht, ftelt u geruft mijn ziel,
Schoon uyt u handt de Kroon en galden Scepter viel j
Verzoekt ten tweedemaal genade: kan den regen
Een harden keyzelfteeo, door ftagedrop bewegen ,
Gy zult door uw getraan het wraak-bezittend har e
Wei meuken, fchoon 't mi V2n de haat bezeten wart .
Daar komtze, die dees ziel door baar magnete dralen,
Weet tegen wil en dank ten boezem uyt te halen.
O hemel ! toon aan my uw goetheyt, vorm haar hart,
Dat bet weer menfchelijk, gelij k voorheenen, watt .
V Y F D E T O O N E E L

.

MittiUk, For ft» , Helen», Vompio , tibio, Floro , Henderico,
Jjftrdus, OcUvie , Arntflm, Fabrim, Birlovento,
Frederico, en al 't Hofgtzjn uyt.

KareU \T Ermogend e Godin , niet waard alleen te draV
gen
Den fcepre r va n dit Rijk , maar om t e onderfchragen
Veel weerelden, ziet hier u onderdaan geknielt
Voor uwe voeten, van de tegenfpoet vernielt .
Zoo 'k u niet-laftig viel , of ophiel van veel zaken
Aangaande uwen 5aat, ik zouw een ft£ oom uytbraken
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Van naberouw, van leet, van knaging, van getraan:
Maar wijl 't te Iaftig is voor u gehoor, nee m aan ,
Aanvaart dit gladde ftaal, en wilt het moedig ftooten
In deze borft, waa r in d'ondankbaarhey t geflooten ,
En als gevangen lag: ontfcbroefrze, e n beziet,
Of't van die vuyle pert gezuy vert is, of niet.
Laat my alleen de naam, van die ik was, verwerven,
Dit 's my genoeg Mevrouw: ik zal gelukkig fterven ,
Indien ik met de naam uw's bruygoms daal in 't graf.
Vergunt my deze beê, en vordert uw e draf.
Matild, G y Heercn, 'k neem u al te zamep tot getuygen
Van zijne reen. Staa t op.
Karet. O
neen Mevrouw, het buygen
Voor hare Majefteyt my wel en eerlijk ftaat.
MatiU. Mijn gonft en u waar Jy u zulks niet toe en Iaat.
Karet. Mevrouw , wie derft zich zulks zonder u w handt,
vermeten ?
Matild. Daar isze , nu ftaat op, u feylen zijn vergeten .
hmd. Zij n Majefteyt zie t in mijn onfchult .
Kar. Di
e bevin
Ik, in u dienflbaarheên, gedaan de Koningin.
Ufor. Staat op j ó Henderik .' want hooghgebooren zielen,
Betamen nie t als voor haar Godt en Heer te knielen.
Tred. Wel hoe, wat 's dat gezeydt ?
hend. Ho
e prangt my het gemoedt.
U/ar. Ik zeg dees Koning is van af komft, en van bloet.
't Welk ik beveften zal , door loffelijke regelen ,
Die 'khe b me t zor g bewaart, daa r zijn desKoning s
zegelen,
En onderteykening des Koningins.
Matild. Wa
t 's dit ?
lifar. Ik open u 't geheym, 't geen daar verborgen zit,
Dees is den rechten fpruyt, e n erfgenaam, die reden
Van zijn verandering, zal ik u gaan ontleden
Hier voor u allen j hoort. Te n tijden doe de lent
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Des Konings was verwelkt, en afgerolt, het endt
Bereykte van de krey ts zijn's overige jaren,
Beftondt de Koningin, op eenen tijdt te baren
Tweezoonen, van die twee, heeft d'een tot dezen dag
My toegedragen eer en vaderlijk ontzach.
Zy vrezend voor de haat des Konings, en verwondert
Van zulken vreugt, heeft ' t een va n ' t andere gezon dert
Met veel geheymenis, en gaf aan mijne zorg,
Haar zorge over, tot een vafte wagenborg.
Ik heb mijn laft volvoert met moeyte, tfins zy ende
Haar leven, want tot noch by zelfs zijn zelfs niet kende.
Pomp. He t gee n dees ouden zeyd t i s waarlijk zo o Mevrouw ,
En mits zy zoo gelijk den and'ren zijn; zoo houw
Ik zeker, dat de Vorft en deze broeders bennen.
Matild. £n weet g y geen bewijs waar uy t men zulks kan
kennen ?
Huid. Di t ka n nie t mooglijk zijn, mits hy hem van dees
reê,
Geflooten in een kift, deed werpen in de zee.
Tamp. My fpeelt noch in 't gedacht.dat Karel op zijn krooning
Verhaalde, van een flechteen viflêrlijke wooning,
Waar uyt ik zeeker raam dat hy den and'ren is;
Maar noch tot klaarder blijk, zal een geheymenis,
De waarheyt van dees zaak, aan ons gezicht ontleden.
De borft van 't eene kindt da t moet een roos bekleden.
Waar uy t de n Vorf t verdwaalt , vee l dwalinge n be floot,
En dit onnozel wicht in 't woefte water goot;
Draagt zijne Majefteyt dit teyken i
Karel. Daar
, gy Heeren,
Zie wie den Koning is, en wie u ftaatte eeren.
Matild. O hemel 1 wat een vreugt.
f emf.
Ik fweere, en bely
Dat
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Dat Karel onzen Vorft , en rechten Koning zy.
Kar. En niemant als Mevrouw, zal deze ziel gebieden.
Fred. Wat laat gy goden op der aarden niet gefchieden ?
Mutild. Ik blijf u dienares.
Tred. E
n ik u w dienftfa're flaaf.
Umi. Laa t ik n, broeder, voor dees onverwachte gaaf
Omhelzen, God t zy lof, di e d'overige Ioote n
Van 't koninklijk geflacbt gelieft heef t te vergrooten.
Ik heylig dezen dag, waar in d'erkenteni s
Van broederlijke liefd' op nieuw herboren is.
Karel. He t onwee r i s voorby , dat fchriklij k plach t t e
dreygen
Ons teere jeugt, de vreuet is nu ons erf, e n eygen.
Hend. Mijn Heer met u verlof, gezegende Princes,
Die Hendriks fier e borft bebeerft als een godes,
Laat doch die zelve min, die ik heb toegedragen
Uw fchoonheydt, in de fchijn eens Konings, noch behagen:
Uw' heusheyt, waarde maagt,aanvaard' a dienaars b e ê j
Want ' t geen da t i k verzoek, verzoek t mij n broeder
meê.
Verrijkt my met den glans van u vergode firalen,
Ach ! laat op my den dauw van uw genade dalen,
Verhoort my, diegeknielt verzoek u wedermin.
Helen. Mij n Heer, in dit verzoek ik al mijn vreugde vin.
Ik zouw alleen niet u, maar meed my zelfs verkorte n
Door zulk een weygering, e n al mijn glory ftorten
In poelen van berouw: rijft op, mijn waarde, rijft.
head. I k ke n m y d'ee r naauw waar t die m y Mevrouw
bewij ft.
Karel. Indien men uwe min noch hooger kon verheffen ,
Gelijk me n nie t en kan, ik zouze overtreffen .
Matild. 'kDankuwgenegentheyt .
Mend. Mevrouwe
, gy zult zien
Hoe veele uwe min de mijne zal gebién;
'k Blijf eeuwig uwe flaaf,
Karel.
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Kwel G
y zult aan my bevinden
Een broederlijk gemoet .
M#tild.
My aan uw vriendtfcbap binden.
Ktrel. E n gy, ó dapp're n Vorft, di e u wel i n waardy,
In af komft, en in bloedt gelijken moog t by my.
Gy zuk de Hartogin, mijn fcboone nicht , genieten.
tred. Met die genieting Heer , zoo enden mijn verdrieten,
Mijn ziel zic h eeuwiglijk aan uw waardy verbindt .
Porfta. Nu zult gy zien mijn lief, hoe Porfia u mindt .
Ltiio. O Heme l , wat ee n vreugt ! ik fctaij n al s opge nomen
Van blijdtfchap, ach mijn ziel kan zich van vreugt nauw
tomen.
Htwi. D e goede voorzor g dietnijn vade r heeft gedaan
Zal noy t, zoo lan g ik leef, uyt mijn gedachten gaan;
Want ik zal heden u noch als mijn vadereeren .
Li/ar, Vorft'lijk e Prins, dcgoónugrootheydt fteets ver meeren ,
Dat noyt door ongeval uw vreugt machftijn geftny t
T o t dat het fterflot u des levens draayboom lluyc:
Leeft eeuwen lang te zaam.
tiend. I
k dank u voor dit wenfchen.
Lifar. De n hemel fiel t u t'zaam ee n voorbeelt alle r menfcben,
In vreugtb're vruchtbaarheydr.
Fab. De
n hemel geef u luk.
Am. Da t u noy t tegenfpoet bejegen, ramp noch druk.
Li/. I k wens den hemel u zoo vee l gelukken fchinke n
Als eer aan 'c blaanw gewelf vergulde lampen blinken.
Jloro. Da t noy t door ongeluk de zon mach ondergaan
Van u geluk, maar fteets in bare volbeyt ftaau.
Kar. I k wenfch mijn broeder heyl .
Hemt. E
n ik u desgelijken.
Oftnv. Da t noy t u w vrientfchap mach vermind'ren noch
bezwijken.
Kar, Da t Hymens fakkel nu ons aller huwlijks ban t
Met
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Met zijnegloedt beftraal , terwijl d e vrede plant
Haar witte ftandaart inde boezem van de Vorften.
l'tmp. O hemel! geeftzeheyl , opdatz e nimmer dorfte n
Naa tweedrach t , op da t el k haa r hevig e hoofde n
wijdt
Triomfe-kranflen, di e verdueren nijt en tijt. Alle
bin.
B«rl. 't Schijn t i k met deze feci moet zwieren als de zielen
Die in het Vagevuur vol droeve (marten krielen.
Want ik heb luft noch ruft, zoo lange als dees fchat ,
Met Konings handt geprent zal (taan op dit mijn bladt .
Wel dat komt zeeker braaf, zou d gy my zoo vergeten?
En nu gy Koning zijt wilt gy van my niet weten .
Laat gy nu onbeloont uw öarlovento gaan ,
Neen noch niet, neen, ó neen, ey blijft ee n weynig (taan.
Kom teyke n eerf t dees brief, danmeugtg y bruylof t
houwen
Met vreede,'k waarfchouw u, of anders zal 't a rouwen.
Offav. G y zult, door 's Konings laft, door my dees gift
ontfaan.
Bar/. Do n Barlovento zal dan ftraks uyt vryen gaan.
V E R T O O N I N G .
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