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Het Teoneel verbeeld een belegerde Stad by nacht, door
tenten voorgeplant ftaany maar in «e » Reinout
Jlaapt, in't midden van 't zelve floot een
Tombe., enin*t opgaan een halve Moon.
A R M i D A , zittende op een Draak die inde lucht hangt i
met een toorts h$de band, (preekt tegen de Maant
tjfj$£W O e nu laf herte en onbewecgb're Nacht-Diaan,
V iawlK Wylg y de tenten ziet voor uwe Hooftftadftaan ,
6* f^ü w Verlich t gy noch, o fpyt! met uw gepunte finalen
Xv&Uti He t heir der Kriftenen ? vergeeft de Turken praalea
In Vaandel, i n Banier, e n Schild met het cieraat
Dat op uw voorhoofd pronkt, en ziet gy noch de finaat
Die my, e n Mahomet, degrootftederPropheeten,
I n uw e aanbidders, die in uwe Godtsdienft zweeten ,
Word aangedaan ? hoe nu.' gy klimt noch op, en ziet
Met ongeftqortheid aa n den hoon die u gefchiet r
'k Bezweer u doer de kracht, di e gy my zelf gegeven
En ingeftort hebt, als gy my hebt aangefchreven
In kolry k Toverboek, met uw doorluchte hand,
Dat gy het rennen ftaakt. hoo r my n gebeên: houwftand,
Gehoonde Maagd , gy moeft hun tenten niet befchy nen
A3
Met

6

DE T O V E R Y E N

Met uwen fakkel, ach ! indie n ufmart het pynen
Der neêrgeftorten, ei, z o mengt uw licht met bloed.
't Oeen in uw aanzicht fpat, dat .Reinout, zo verwoed,
Uit hart en aderen pompt der edle Saraceenen.
De Mam mtrdrotd.
't Gaat wel, gy word beweegd door hun bloed, en my nweeGySpooken, dietotftrafvatninyéhovaardy , (nen
.
Met blikfem en met vlam uit 's Hemels heerichappy
Gedreeren, tuflfchea aard êfi hemelen tstyft hangen,
Die wértk op wóikesiaagd, die langs ontflooten gangen
De wJrfdên uitlaat,rform en onweer brengt op aard,
De regen neprftort, en de donder kkiotenïchaart,
En klettert tegetKeeti, die Kei des weerelds poolen
Beweegt en ommedraaid, waar fchuild gy ? in wat hooien ?
Dat hier nwFrfnsTerfchyn, e n reykzrn machten hand.
'k Hoor 't (laan van zyn gevlerk: hy ftecktde lucht in brand,
Waardaf byflie^, flziezyablikfemë n «f t blikken.

$ o tit* os, A R M I DA.
PöLINO».
Hier ben ik dien qy roept, wa t is 'er te befchi kken 3
Wilt gy dat ik een vloot op 't water doe vergaan ?
Zo laat ik uit zyn hel den dringenden Orkaan,
d f wik gy eer dat d'aard verdrinkt r *k zal al de fluizen,
Ontgreixrlen» en ontdoen de boven waterhuizen,
Dat op een oogenblik den aardboon onderzwcm.
Of wilt gy donder r 'k zal met een metaale ftem ,
Myn ondertiaanén, di e by wolk en aarde zwieren >
Vergaderen by een, e n zo Teel blikfem vieren
Uitfpouwen, da t jiet alio rook en afehverdwyn.
Gebicwatdatuluft, «reef t daarom niet ia pyn.
AR M i DA .
Gy ziet dees Stad van bloed, en my van traanen Icektn,
En hoe het Kritiertlreir, ópbJoed en moord oritfteeken,
Hun ladders rechten aan de wallen, die vaniclmk
Enangft vaftbjevcH, da t xy eiken oogenblik
De wetten zuilen vanden vyind moeten draagen:
Nu moet gy van uw kant myn liften helpen fehraagen,
En hen van boven» z o diet regen als met vhra
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Vaoblikfèraen, zohuftzyftormgeweerenram
Aanvoeren op den Stad, befchieten, omtebrcekc Q
J>e fhoode tochten die zy op myn Stad befteeken.
POLINOS.

Wie is d'ainvoerder van dit leger ? wie zo ftout
Dat hy zogroote vrouw, entieze Stad benouwt ?
A R M i DA .
't I« Reinout, di e ik voor myn grootfte vyand reken,
Van wie dat ik my. met uw hulp en kracht, zalwreeken ,
Die vafl in ruft kit, wy I myn ziel in onruft is,
En flaaptdaar in zyn tent, di e my groot hindernis
En afbreuk heeft gedaan > en veertig vroomeHeeren,
Die ik veroverd had uit 't Kriftenryk, doen keeren
Tot zyn geloof en heir.
POLINOS.

Wel, waaro m hem dan niet,
Terwylhy flaapt, gedood, to t trooft van uw verdriet ï
A R M i D A.
Myn wraak is ree; maa r ach! d e tyd noch niet gebooren.
Hy 's noch niet in myn macht.'k heb hem een plaats befchooDaarikvolmachtigben: g y dan van uwe kant, re
n
Wanneer gy ftormen ziet, fteek lucht en wolk in brand,
Stort gloende droppels neer op 'i leger, da t ze zieden
En fnerken door het vuur.
POLINOS.

'k Vlieg heeneo: 't zal gefchiedenl

AlMIDl,

En gy dienftwilge draak, daal ipoedig naar beneéa ,
Ik moet het dood geraamte en d'argeftorve leen,
Van Hydraöt, myn Oom, door myne konft doen leven.
De Draak daaldnaar tm laag, daar Antui* aftreed, Me *p
haar gebti ion weg -vliegt.
't Is wel {wilt u urates naar den naaften berg bcgeeven,
Daar 'k u zal vinden om te zweeven door de lucht.
Oom Hydraöt • zo gy het levendig gezucht,
Hoord by de doodea, heel in d'onderaardfche kuilen,
Breek door de drempelen daar de drie hoofden huilen
Des helhonds Cerberus, i k kom hier aan uw graf
Heelrufteloos, daa r uw gebeente ruft, omftra f
En wraak, ka t voor een tyd doch oTEliicew velden,
A4
Indien

8

DE T O V E R Y E N

Indien ge in 't leven, ooit u zelve manlyk fielden
Voor ftaden Vaderland, zo komt zenu te baat.
Zo ik u niet beweeg, dat u myn droev e ftaat
Vermurven mag. ei, help rayde vermcetelheeden
Van Reinout ftraftèn; die met bloed bezwalkte treden,
De kruiden en 't gcbloemte in haar geboorte fmoórt.
Zy trekt een tuit uit haar hooft, en •verbranddie of de Tombt.
Ik offer u dit hair met paarelen geboort,
Die 'k uit myn hooft ruk, laat dit offer u behaagen,
Hoor my terwyl ik kniel, en knielende kom klaagen:
'k Bezweer u dan, o Oom ! by Stiks en Acheron,
En by «ie bloênde Maan, en gloênde Phlegeton,
Dat gy geen tyd veripild, maar ylt om my te wreeken.
't Grafdavert. ' k zie de geeft, diearbeitomtebreeken ,
Vaft door de groeven van het aardry k: 'k ben verhoord:
Daar wentelt hy met kracht den zerkfleen van het boord.
HYDRAÖT, ARMIDA .
HYBRJÖT.

Ik heb op uw gebeên het afgeftorven leven
Weêringeaazemt, en' t gebeente; i k was even
Met al degeeften van den droeven Acheron
In arbeid, ommetvlyt , z o vaardig als men kon;
Te {tutten Reinout • als uw (tem,reet droevig lhoircn,
Hyri oorentreffc. zytgeruft , d e fpooken porren
Hun lift en kracht by een, om met d'opgaande zon
Den aanflag af te (laan 3 maar ach! den Acheron,
Ea heeft geen krachts genoeg hun aanval te beletten.
A KM is A .
Kan dan geen helfche macht zich tegen menfehen zetten ?
Valt nu de Hel te zwak ? ó duldeloozefmaat!
Vind zichdemachtigftenut'onfterk? ach ! wa t baat
My nu myn Toverkonft, zo gy my laat verleegen ?
HYDRAÖT.

Schep moed; ontbreekt de macht; de lift field zich daar tegen.
Hoe dikwils ziet men niet dat lift en fnood bedrocht,
Veel grooter wonderen te rechten heeft gebrocht,
-Als macht en dapperheid geklonken in het wapen ?
Des zal ik, om in nood u voor te (laan, niet flaapen.
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Ik weet een middel om zyn trötfè hovaardy,
Die hem ten Hemel heft, met hulp der Heerfchappy
Van't onderaardfche ryk, ter helle te doen daalen.
'k Zal hem door het gezicht uws tooverende draaien
Betooveren, dat hy verwonnen door uw min,
Zyn trouw zal ontrouw zyn, en u, als een Godin,
Vierooken, zyt geruft, e n geeft geen moed verlooren.
De geeften algely k, die hebben dier gezwooren
Zyn trots te breeken, want de hel heeft neyens tay ,
Detl in uw ongeval.
A R MI DA .
Dit maakt my weder bly.
Nu ik u, en de Maa n zie in myn leet bewoogen,
Voorzie ik myn geluk; ik word als opgetoogen
Van blyfehap.
H y D R A ö T.
Toom uw druk, my n waarde Nicht, wel aan
't Zal tyd zyn dat ik u ten dienft en hulp zal Haan.
A R M i DA .
OgrooteHekate, die n met my verbolgen
Getoont hebt, wilt nu vry uw Hemelweg vervolgen;
Maar berg uw klaarheyd. dat de vyandly ke dolk
Niet Weerlicht op uw glans, verberg u in een wolk
Die opgezwollen is van damp, en dikke regen.
De Mam opklimmende, fchuild Athter ten wik, waar op
het aUenskem dag vtrd.
't Gaat wel. nu , waarde Oom, ei , too n u mee geneegen,
't Is tyd te gaan; ik zie van ver den Dageraad,
D ie vaft de draiboom van den heldren dag opflaat:
Haar zuiver licht verdry ftde zwarte duifterheden
Van de afgewaakte nacht, my n Oom, kom laat ons treeden
Naar myn gezwinde Draak, die op die berg terwyl
Vertoeft heeft, di e my zal, vee l (helder als een pyl,
Tot in Jeruzalem door lucht en wolken voeren.
Hy D R A Ö T .
'k Ga mee j maa r keer terftond om Reinoutshart te roeren.
A U R O R A , m de lucht.

Hoenuonwrichtbreheld, ka n u zo lang de ruft,
X) ie onruft baaren zal, als in een fnoode Tuft,
Die o m u henen zweeft, i n haar omhelzing fluiten?

As
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Wat *s dit? he t {hapt hier al, de Krygersopd'afFuiteH,
De Paarden noch in Stal, de degens in de fchee ,
De lancer t inde grond, d e fabels, fcher p van fnee,
Noch hangen aan de wand, de wachters op de tooren
Gegrendeld in de flaap? geeftgy de moed verlooren,
Daar u de Hemel geeft de zegen in den hand ?
Nooit vond ik u zo loom, noch van de (hap vermand»
Hoe vroeg ik was te been, ik zag u in de wapen;
'k Dacht dikwils, deze held is in het Haal gefchapen.
Wat koelheid heeft zo dra uw oologsvuur gebluft»
D ie gy tot glory hebt ? waak op, en breek de ruft,
Die u veel onrufl zal, zogy blyft flapen, wekken.
Ontwaak dan Reinout, hoor mynftern, ik moet vertrekken»
De galde Vrachtgod volgt my op de hielen naar >
Waak op dan Reinout, waak, ofgy raakt in gevaar.
Vaar wel, ik word geperft * nu gy niet wilt ontwaaken »
En dat gy flaapenblyft, zal u veel onheil naaken,
R E I N O U T , half Jijende.
Op, op my n krygsvolk ! op, za ruytery te paard !
In 't harnas, het is ty d, elk gort het glinfterend zwaard,
Men brengt de ladders aan > het ftornigeweer«n rammen •
Geef vuur uit het kanon, alarm! alarm! de vlammen
Steekt in de toorens. za, val aan! granaat en bom
Breek huis en muuren. z a i 't waar tyd dat men beklom
ruzalem. z o , zo! zymocten'tovergeeven ,
e toorens kraaken, huize n barften, wallen bee ven.

g
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Gmterfiyul vm Armiia.
VermeetleReinout> die, terwy l gy machtlooszyt,
Uw machten oeffénd, om Jeruzalem, te n fpyt
Van hel en helfche Goóa, ten gronde te verdelgen,
Terwyl gy ruft, zy t gy onruftig, om te zwelgen
Zoveel onnooze l bloeid, dat uw bloeddorftig vol k
Bloedgierig uitftort door den fnee van zwaard en dolk.
Hoc zyt gy noch niet zat van zo veel bloed te flerpen?
Meent gy Jeruzalem uw wetten t'ónderwerpen ?
Gymift de rechte ftreek. dehel, op'thoogftgeftoort ,
Zweert uwen ondergang, zy heeft den ftemgehoort
Der ademloozen, die uw lemmer heeft verflagen .
De hel kan uwc trots en waan diet méér verdragen,

VAN
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Om datgy reukloos zweerd deStad Jeruzalem,
Te rukken met geweld uit onze macht en ftem.

T

RIIBOUT.

Val aan! de zege is ons, de Stad is al gewonnen»
Rukt Mecbaas balvè Maan ter neer.
HfDIiÖT.
Ha, onbezonne ,
Uw boezem zwelt van trotft e n ydle hovaardy.
Gy meent dat gf alfe f in uw* heérfchappy
De ftadgekrcegen hebt, maar gy zult zy n bedroogen,
Uw hoogmoed werd verraft zelft door uw eigen oogcn.
't Beeld van Armida, fchoon zy is uw vyandin,
Zal u doen branden in Zulk een onblusbre min,
Datgy» vergeetendedekryg » u w geeft zult krenken,
Met op de fchoonheid van uw vyandin te denken ;
Ja zo, datgy , di e nu ichier beril van ongedult
Om ftrydte voeren, dan van liefde raazen zult,
En zo dit döode beeld in u geen vuur doed leven ,
Zal 't leven van dit beeld ü dan de doodfieck geven,
Die als een krygthcldin te paard, van deze dag,
U zal beftormen met haar lchoonheid in den flag.
REINOUT.

Het is gedaan, fteekop» fteek op de vreugdevuuren.'
Ons vaandels (taan te pronk op deez* vérwonne mUuren >
Myn Ridders deze praal komt van uw dapperheid.
HYDR A8T .

'tlstyd, daa r left het beeld, waa r door hy wort verleit,
Ik kan zyn hoogmoed, en den dag niet méér verdraagen
Die in my n ooren dreunt, en 't oog te fterkdoed daagen.
Jk zal hem voort het hart ontfteeken in een vlam,
Die niet zo lichten zal vergaan, als die wel kwamDe Geeft •verdïoynt in de welken, de trompet wtrdgtjfuien,
Reinout ontwaakt.
REINOUT,

DARES.

REINOUT.

Wat 's dit ? de dag al op! hoe heb ik zö geflaapen ?
'k Moeft nu al zy n ib 't veld te paard, en in de wapen,
'k Moeft nu vooruit myn volk, door kloeke en aappre daan,
Den weg aanwyzen om hun ryand te verflaan.
'k Moeft
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'k Moeft nu al langs een Ipies of ladder's vyands wallen
Beklimmen, of met ram en ftormgeweerdoen vallen.
*t Zou tyd zyn, dat ik met een onbewooge moed.
JMy baadde in 't haatly k brein en uitgeftorte bloed,
Dat ik door my ne dolk langs d'aarde had doen typen,
'k Moeft nu de wreede dood haar oogen toe doen nypen (
Van angft en fchrik, als zy my als een tweede Mars,
D~e (abel in de vuift, met vreeslyk tandgeknars,
7.ag in het vyands heir een oeft yan Turken nuaijen,
En 't bloedrood veld met afgehouwe leen bezaai jen.
Maar, waar is Dares ? hou 1
DARES.

Wat is uw wil, my n Heer?

RUNOUT.

Doed my de wapens aan.

DARES.

O bloed, daa r heb je't wéér;
S e Duive l haal de kryg, ik hou niet van dat hakken.
REINOUT.

Vaar blyftgy laffe ? laat gy u de moed ontzakken ?
DARES.

Dat loof ik wel, myn Heer, hoe zal 't van daag maar gaan,
Poe, pa , perdof , perdaf , doodfteeken , kerven , {laan .
Vind gy playzier te zien d'een zonder beenen loopen,
En d'ander zonder hooft ? gins eea het vel afftroopen ?
Daar de eene zonder bek, en die wéér zonder neus ?
Ik beo daar op, my n Heer, i n 't mtnft niet amoureus.
REINOUT.

Zwyeftil, e n wapent my, 't is tyd te veld te trekken,
'k Zal heden in den toch: voor Veldheer hen verftrekken.
Myn ringkraag.
DARES.

Hier, my n Heer.

REINOUT.

Myn fabel, myn heimet.
D A s E s.
Het is al by der hand. ho e zal dat mes door 't vet
Der Turken fnyen, bloed ! ' t zyn zulke malfche becren,
Zy zyn zo vet als fmout, me n moet ze niet lardeeren;
Maar Hccrfchop wat leit hier gevallen ? dat 's een beeld!
Wat
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Wat zal het leren doen als 't voor onze oogen ipceld i
REINOUT.

Hoe nu , waar vind gy dit?

B A D ES .

Het lag tier voor myn voeten.

REINOUT.

Hoe nu, watzal dit zyn ! van waar komt dit.
DARES.

Wat zoeten
En aardig bakkesje? Heer , moeflenwytevel d
Met zul ken tronitje, 'k zou vechten alt een held,
Wy zouden op taalkaar als twee nootfchclpjcs paflên j
Ik liet een ander zich in 't y zer harrenafièn ,
Maar ik, ikgingteveld , gely k een Indiaan.
Liep ik voor Turken» 'k zou voor die geen voet vergaan,
'k Hou meer van vryen, als van dat verdui velt vechten,
'k Gagaarett heel te bed, myn Heer, ik ben geen flechten ,
My lult te bed niet met een houte been te gaan.
R F I N o UT .
Ga, zegde Veldheers dat ze in order't volk doen (laan.
O beeld vol heerlykheid! watgoddelyke lonken
Schiet dit gezicht. o Goön! ik voel myn borft ontfönkcn >
Dit beeld is waarlyk uit den Hemel hier gedaald,
Door dien de Majefleit en grootsheid daar in praald
Vanjunö, c p haar wang woont Flora > in haar oogen
De zoete Venus, het onfterffelyk vermooge n
Van Pallas in 't yvoor van 't voorhooft, het gelonk
Van Phebus Oom in haar gezicht, het is de pron k
Van menfchely ke ichoont';maar 't is geen menfchly k wezen,
't Is meer als godly k, want in 't voorhooft ftaatte leezen
Een zui vre godlykheid vol goddel yk gezag.
O zonne oogen l di e den aangenaamen dag
Met Phebus oog yerciert, voor u moet alles ftryken ,
De ichoonfte ichoonheid moet voor uwe fchoonheid wykea.
Verfchoon my toch, myn lief, da t myn gezicht dit beeld,
Dat met haar luider i n myn oogen lodrig fpeeld,
Veel fchoonder keur als u, want hadden eens uw oogen
Die godlykheid gezien, gy zoud zelfs haar vartnoogen
Geknield aanbidden, en my ntrouwelooze trouw
Nicttrouwloosfehelden, maa r gy zoud, o waarde Vrouw 1
Myn
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Myn min rechtvaardigen, haar fchoonbeid waardig achtêft.
Weltrouwelooze, zeg ? waa r woelen uw gedachten ?
Wat mind gy doode verf door een koUftrvke hand
Op goud getrokken ? zal een leevendige brand t
In uw manhaft gemoed, ee n doode fchynontfteeken,
En zult gy in uw trouw > zo trouwloos afgeweekeü,
Verzaaken die u mind voor een die gy niet weet
Ofzyuminnen zal ? Cleandra , 'tismylec t
Dat ik uw levend vuur met doode vlam wou finooren.
Ik heb u, he t is waar, rrry n min en trouw gezwooren,
Als ik de laafle kus u gaf, m 't uiterfte uur
Dat ik vertrok, eninuwoogen , vo l van vuur,
Een water zag, dat ik met kuilen af kwam droogen.
Wat zou ik traanen nu zien biglen uit uw oogen,
Zo gymyn ontrouw zaagt? mynfnoodhei d toch vergeeft,
'k Zal 't beeld doen fiervendat in myn gezichte leeft.
Cleandra, ' k zal de trouw, zodieraanugczWooren ,
Niet breeken... Ach.'ik moet.decsfchooaheid kan bekoom*
Zelfs d'alderkoudftc ziel. Cleandr a hou geduld,
'k Moet u verlaaten, ik ben fchuldig, zonder fchatd.
Ik ftaverrukt, belaas ! naar wien zal ik toch hooren,
Kaar reden oft naar fchoont? min 1 my tot dafbe&heoren •
'k Ben radeloos, 6 goón! dees fchoonheid my verkracht,
En myn Cleandra lief vermeeftert myn gedacht.
Wel aan, ik ga ten ftryd , *k moet myn verwarde zinnen
Ontwarren uit den fink van zulk een warrend minnen.
'k Tal heden deze ftad
DAIIS.

Myn Hoer...
R E I N O U T . Haa r trotsvertreén.
DA n e s .
De Ruiters zyn te Paard, het voetvolk op de been,
Men komt auenelyfc maar naar myn Heer te wachten ,
REINOUT.

Welaan, dees woeling zal wegneemen myn gedachten.
DA&ES.

Ik zalterwyleneens huMZoeken in detent
Of daar geen Wyn en is 5 want kom ik aan myn end,
Het was een oogdukom nimmer te vergeeten,
Te moeten fierven, e n dat zonder drank of eeten.
TWEE-
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Het Toenetl vertoont de Stad en Wallen.

G

CLIANDRA,

ids een^Amiajim gekteti.

Ehoonde Kriftenen ten ftrekk'my niet tot fchand,
Dat ik raynVader en myn lieve Vaderland,
Om by myn vriend te zyn, zo fchielyk heb verlaaten,
Ei, moeder, fchoon de min my 't Vaderland doed haat en,
Vergeef, vergeef het my, 't M om die reden dat,
Ik vinde op deze plaats ierf dat ik hoger ichat,
Ah zelfs myn leven, ' k dank de winden, en de buren»
Die my op myne reu op 't hoogde gunftig waaren.
'k Vraag dan naar Reinout* tent, ik vind licht bygeval
Vel iemand du zyn tent > of hem my wyzen zal.
Val aan.

R E I N O U T , van timen.
C l I t N D R A.

Ik ken de ftem, 6 vreugd t
REINOUT.

Hoe gaat gy vluchten.

CLEANDRA.

't Is Reinout, goön! ik zwem in dartele genuchton.
'k Ga zien waar dit geluit van daan komt, zo de nood
Myn Lief fieldin gevaar, 'k vlieg voor hem in de dood.
Hy nadert, en het fchynt dat hy een Turk doed deinzen.
Ik wacht hem hier zo lang, en zal my voor hom veinzen.
R U N O U T , I B R A H I M alvechtende, C L E A N D R A .
REINOUT,

Houd ftandgy bloode, vlucht gy voor een man alleeni
De dood door myne dolk volgt u met bloed'ge fchreén.
IBRAHIU-

Dieftcektreftmydeziél. ho u op, ooverwreede !
Ou dag (tier a ter iel.

RlIHOVT.
IBRAHIM.

Ho», zytgyniat te Treeden,

Met
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Meteene wond , tcrwylikdoodlykbengeriakt ?
S o L l M A N Uit.

Schep moed, o Ibrahim! i s dat in u noch blaakt
Het onuitblusbre vuur van uwe moedigheden.
Verweer u tegens my, vermeetle!
REINOUT.

Niet veel reden.
Maar d'antwoord zy deez' flag.
SOL i MA N .
Die flagis mis.
R U N o o T.
Wel aan,
Dan deze met meer kracht sal door uw lenden gaan.
M U S T A Ï F A uit.

Zyt moedig, Solima n , m y n broeder, laa t niet zinken
Uw kracht, wy zullen 't bloed, zo heet als 't is, gaan drinken
Van deze Kriften hond.
IBRAHIM.

Dit help my ©pde voet.
i MA N .

SOL

Welaan, rnynbroeder .

REINOUT.

Ha! n u fchept gy weder moed,
Lafharte fchellemen, nu dat gy met u dryen,
Die anders vluchten zoud, een Ridder moogt beftryen;
Maar 'k zal niet deinzen, fchoon de dood voor oogen ftaat.
CLÏANPRA.

't Is tyd dat ik hem help: manhafte Reinout laat
De moed niet zinken, ftagy honden , ' t zal u gelden
MUSTAFÏA.

De fchrik treft my het hart.

SOLIMAN;

la zwee r ik u de dood.

Nu gy rnynbroeder relde,

C L E A N D R A,

Schoon 't fchietcn is belet
Door 't breeken van rnynboog, zo zal ik u de wet
Des doods doen voelen door het fcherp san deze degen.
REINOUT.

Vcrzeld uw broeder die al aamloos is gezeegen,

En

VAN A R M I D A .

En worfteld met de dood.

ij

MUSTAIFA.

Ach, broede r Soliman I
Ifc fterf, ei neem de vlucht, a i my! helaas! ik kan
Niet meer. ach , broeder! vlucht .
CLEANDRA.

'kZal hem dat wel beletteri.

Ai my', ik fterf.

SOLIMAN.

REINOUT.

Wel hoe, e n meent gy noch my nbette t
En zwaard te ontglippen i neen . doorlucht e Ibrahim ,
Gy moet aan Mahomet, diegoddelooze fchim ,
Uw heilige Pfoheet, een offerhand verftrekken .
Zeg dat ik met 'er tyd noch zal een zee doen lekken
Van Saracynfe bloed op zyn verdoemden kop.
Hou daar, e n fterf.
IBRAHIM.

Ai my.
RE tN o uf.
Ik offer hem uop.
tegen Cleandra.
Wat eer zal ik aan u , o dappre held! opdraagen,
Wiens jonge en teederearm drie Turken heeft verflaagen ?
O Jongeling ! diezclfsmetprykcl va n uw dood,
My n leveü hebt bewaard * en als ik was in nood
Te moeten bukken, m y de zeege doen behaalen,
Waar mcê zal ik u voor die groote deugd betaalen ?
Wat kan ikgeven voor die onwaardeerbre gaaf!
CLEANDRA.

Niet anders als dat gy myn vriend blyft.
REINOUT.

CLEANDRA.

'kBenuwflaaf-

De vriendschap die ik wenfeh is Godlyk van vermoogen.
Ik zoek geen vriendfehap die in ziel verrukkend» oogen >
En vriendelyke tong beftaat, als veinzery
In'tfnoodehart verfcfreilt, daa r argwaan, eenharp y
De zelfde vriendfchap icheurt, de boezem kan vergiften.
Maar 'k wil een vriendfehap, die mctasiclsgenegen driften
B Oprech
t
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Oprecht bly ft, die getrouw, en ongeveinfd bemind.
REINOUT.

Geen fnooder peft, als daar een broederlyke vrind
Z,y nvriend toor 't aanzicht ftreelt.enachter rug met fcheldea
2<yn eer'fghejurt en vertreed, ikzweer , o held der helden!
3>an dp de vrieodfehap, di e ik door uw groote deugd
OntFan^cn jieft vann , gy m y vertrouwen meugd.
Q dajjpre jonjj'ring, die ia 't krieken van uw daagen»
Als Alexander u zo njanlyk hebt gedragen.
Wat daadci) zal mvijaiU »'zo geen onrype dood,
*t Geen d'HcmcI wi$ Verhoen, u rukt uyt 's wcerelds fchoot,
Beginnen tnbea^fixidapperheid uitvoere n ?
Ik zie u noclije^fsirigTól moedigheid omroefen
Het TurkiLhcJaaeadóm, watWyfik u verplicht.
», Wat zieéikfttwH.ach, hoe fchynt dit aangezicht
„ Ey ^go.ldel^getaitvanmynbeminden Engel !
«Ach: zoud-^lejodrazyn ? watgoddclykgemeng d
» 7.weemt in c^veczen-teb* het wezen van die geen
» Dat ray n gemoed bêliscnl*
„ Deez' halfgefprooken reêa
„OntfteUcnmjrdcziel. .waC'idit !
R'BtKOOT.

,, O zoet vermoogen
„ Vart myn.Cleandra I acüsf ïnyn heer, ik zie in uwe oogen
De oogen van dieted» ,djUrsfc al leett doorzien
Enfprcckenkan, cendte&nMchtigtegebiên
Myn zielsgfedachtea, i n w£è» afty u is my n leven
Een levend rlerveu, enwCTJbyayn rrry moet geven
Vreugd aan myn droefl)«ta^f|iet leven aan my ndood;
Is uwe min tot die CIean<fca;<lwst» groot ?
RÏI^OUT.

Zo groot myn Vriend, 4*ïfeefwhaar u zweer te minnen,
Zo lang ik leven zil, gyzoltó^ n droeve zinnen
Verheugen doonivv oog t ^gpsult een Spiegel zyn,
Daar ik het levend beeld f t # r o o & voor al myn py n,
Vaniriyn bsmiqd c zieiCteindra za l aanfehouwen .
C L E A N DRA .

ft Za l my opdicbelofteaücea aan u vertrouwen.

Rïi-

VAN A R M I D A . 1
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REINOUT.

Gy zult myn droevig oog ee n vroolyk water z / n,
Of zuivere Criftal, daar ik. het lief aanfehyn
Van myn Cleandra zal eerbiedig in begroeten.
Uw levend wezen zal d e fnelheid van myn voeten,
lie kracht aan armen, en de kloekheid myn het hert,
En aazem in myn zie l doen leven, och! hoe werd"
Door 't flikren van uw oog myn ziel m top gefteefcen.
Verlèhöon my, dat ik u miflehien het hooft kom broeken,
Met zulk een laffigheid) maar, ach ! als ik u zie,
Is 't my onmogelyk dat ik myn min gebie,
Want uwe mond , di e my in liefde komt t'ontfleeke n >
Verbeeld de lieve mond, van myn Cleandra > reeken
Dan mynemin , my n vriend, nie t vooreen laffigheid.
CLEANDR*.

Was uwe min zo groot, gy zoud licht ontierichcid
In't wezen van uw lief, e n dit my n wezen maaken.
REINOUT.

Ik kan niet, wint i k voel myn hart zo krachtig blaakerj
Tot u als tot myn lief. Nee m dan niet kwalyk af,
Dat ik een kus, alsikwe l ee r Cleandra gaf,
U druk op uwen mond. maa r ach, wat mag dit wezen ?
Isdit nietals'r cicraad, da t ik myn lie f voo r deze n
Heb om haar hals gegort! oGoön, wa t zal dit zy 11.
Durft g y, o moorder! die de heldre zonheictiyn
Gedooft hebt in een nacht, die 't zelven hebt doen fterven
Van myn beminde ziel —
ClEANDRl.

„ Waar zal ik heenen zwerven!
,, Kan ik noch veinzen....
R E I N OUT .

O Vervloekterazerny J'
Durft gy, g y moorder, va n die ik voor lief bely ,
O wanhoop.' o verdriet .' ver/chynen voor myn oogen ?
Wel aan verrader flerf, hoe zou ik dit gedoogen ?
CLEANDRA.

Hoe Reinout, is uw min zo klein en zo gering,
Dat gy my niet en kent ?
REINOUT.

O fchoonc twyfièling,'
»*

Zyt
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Zytgy Cleandra? ac h .'mag ik u w reen gel oo ven ?
O moedig e Heldin ; deblyfchapkom t my rooven
't Gevoelen, perzcnde bly traanen uit my n oog.
Ten was geen wonder, dat myn hart inwendig vloog
Om u t'omhelzen , alt myn oog u zag. O waarde!
Laat my uw lieve mond, my n grootfte (that op aarde.
Toch ftreelen , endithart, datinz o wiflenood ,
Myn leve n rukten uit de klauwen van de dood,
Omhelzen met een kus My n lief, kom laat ons treeden
Naar mync tent, op dat gy d'afgematt e leeden
Moogt ruften. * Maar hoe nu, wa t wil dat zyn.
* Daar wtrdgitrmpet.
D A R E S verbaajluit.
REINOUT.

Myn heer!

Wel Dares, wat 's 'er gaans ?

DARES.

De Turken, in' t geweer,
En Sarafynen, doen een uitval uit hun wallen,
En komen onverziens, mynheer , i n 't leger vallen )
Een ieder ftaat verbaaft.
REINOUT.

Welaan, i k moet my {poen.
Wyft deze Heer myn tent.
D A R F s.
Mynheer, ik zal het doen.
REINOUT.

Verfchoon my dat ik u zo fchiclyk moet begeeven,
De nood pcrft my te veld.
CLEHNDRA.

Meent gy dat ik myn leeven
Wil bergen, daar gy 't uw zo open zet, en blood.
Ik kies met u een lot, het leven of de dood
*k Zal als een Amazoon vol kracht en moedigheden,
Door uw gezicht gefterkt. met u ten vyand treeden.
En al die geen, di e op my lans of ipielé veld,
Zal ik, vo l moed, me t méér als maagdelyk geweld
De ziel doen braaken, o f my zelf te n beften geven :
Want die uw dood zoekt, diebelaag t myaeige leven.
Die u moord , doo d myn ziel.

RU-
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O mannelyk c Maagd!
Gy leid my in de dood, z o gy uw leven waagd.
Zogy myn leven wilt behouden in het leven,
Zo zult gy op nïyn beede u in myn tentbegeeven,
My n leven loopt gevaar in u : ei , volg t myn raad,
Ik zal op ' t fpoedigfte weer by u zy n : ei gaat
Met mync n dienaar.
CLEANDRA.

Neen, i k zal met Reinout ftryden,
En ftervenzo hy fterft.
REINOUT.

O hemel ! ach. ' watlyde n
Voel ik in deze vreugd,
Vun binnen, tenvyl 'ergetrtmpet wwd.
Za Ridders, o p ten dry d,
Devyandistebeen.
DARES.

Mynheer, mynheer , "tistjrd.
REINOUT.

Verzeld gy deze Heer.

DA

RES.

Ik zal .

REINOUT.

Lcit hem in my ne tent.

*k Moet u begeven.

CLE A

NDR A .

Ik fterf. helaac! my n leven
Begeeft my» fchoongy vlucht, i k volg u in den flag.
DARES.

Gaatgy, zogaaikook . tinnen.

CLEANDRA.

Vertoef, vertoef , ach . ach !
Myn waarde Reinout. Ach !
A C A S I D S verfchynt, die C L E AN DR A tegen hiud.
Stem, di e d e ftem my ns levens
Vertoont, waar vlucht gy heen ? uw fpraak die heef t benevens
Uw heldre ftarren, die in 't zui vre voorhoof t ftaan,
Voor wien de klaarheid wykt der tintelend e Maan,
Uaanroynfnecdigoog. e n myn gehoor verraaden.
JJ 3
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Ik bid u niet dat gy wyl ik my zie verfmaaden
Van uwe fchoonhcid , m y beftraalen zoud met min >
Of dat gy meuken zoud uw al te harden zin.
O neen , i k durf van u niet hoopen die genaade,
Uw wreedheid is te ftraf, en ik al t'ovenaaden
Mee onluken verdriet, ik bid alleenelyk,
Wyl gymyn dood bemind. datgy, eerikbezwyk ,
Het vonnis uitfpreekt van myn fterven; hoe 't zal wezen.
Gy doed my fterven, maar wilt ook het vonnis lezen
Hoe dat ik ftervenmoet, 't zy door venyn of ftrop ,
Of een gelcherptc kling; of moet ik met de kop
Op een gepunte rots mygaan te berften loopen ?
Of wil ik van een klip. cilpreek, my n zelven doopen
Met wbefte baaren ? neen .' dat zal niet noodig zyn.
Myn traanen zullen my doen (likken, en de pyn
Die 't harte lyd , zal in my n droefheid my doen fmooren;
Kan u myn leven niet, laat u myn dood bekooren,
CLEANDRA.

Araftus, hoe , wat' s dit? hoezytgydusontfteld ?
Indien 't de liefde u doed, zy doed my ook geweld.
Gy wilt dat ik umin, ha. ' wonderbaar e dingen.
De liefde is nimmer vry, en wilt gy die bedwingen ?
Oprechte liefde wil geenfins gedwongen zyn.
Ei zegtme, zoud gy tot vertroqfting in uw pyn
Wel willen, dat ik u geveinfdlyk zou beminnen ?
't Welk ik zou doen, zo ik met afgekeerde zinnen
Tot u zou keeren, zulk een liefde die was haat.
Maar wyl 't u vry, myn Heer, een menfeh te minnen ftaat ,
Zo ftaathet my qok vry te lieven > en te minnen.
ACASTUS.

D e min heeft u nochtans dees' wondren doen beginnen,
Dat gy uw klcederen, uw ftad , uw vaderland
Verharen hebt f e n noemt gy dat geen minnebrand ?
CLEANDRA.

In plaatze dat ik u my n liefde zou verzaaken,
Zo reken ik het eer in zulk een min te blaaken.
Maar zegt my, hebt gy ooit een ander min getoont i
Ac A s T o s.
Nooit heeft'er liefde, als tot u, my n hart bewoond,
Noch is 'er niemand die myn boezem komt t'ontfteeken ,
'k Aan-

VAN
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*k Aanbid f neer geen menich als u, mevrouw, i k reken
Her vooreen Schuldige vol van meineedigheid,
Een trou welooze zonder eer, vol onbefcheid,
Vol haatelyké min, vol fnoode veinzeryen,
Die ee n verfcheide min kan in zyn boezem lyen;
Ja, 'k zal zulk een , wiens hart een lief verkooren heeft,
En om een tweede min zyn eerfte min begeeft,
Voor een boosaardig en een fnoo verrader ichellen.
CLEANDRA.

Terwyl uw reedlykheid komt zulk een oordeel vellen,
Wat zoud gyray dan niet, zo my n verkooren min
Een tweede minnen wou, daar 'k ben met ziel en zin
Aan een verbpnden, voor een trouwelooze laftren 1
'k Min Reinout, en ik zal nooit van myn min verbaftren.
En wy 1 hy trouwloos is die twee zyn liefde toont,
Zo vindeik my, Araft , voor u genoeg verfchoont.
Ik min een ander, dies moet ik uw min verlaaten.
Ac A STU s .
Waarom en zegt gy niet, 6 wreede! u te Jbaaten ?
CLEANDRA.

Dat ik niet haaten wil, zyt gy zo dom van zin,
Datgy hier haaten noemt, 't geen ik juift noem geen min J
In niet te minnen is dan daar in haat geleegen i
A c A s T u s.
Zo kan myn lyden tot geen meêly u be weegen ?
CLEANDRA.

Acaftus, 't is my leet, dat myn verliefde hart
Een ander is verpand; 'k neem deel in uwefmart.
Uw al te diepen wond komt my nc boezem wonden ,
Hadde ik uw trouwe liefde eer kunnen ondergronden
Als die van Reinout, 'k had u met oprechte trouw
Beloont, ftelu geruft , enmaatiguw e rouw ,
Vaarwel, my n liefde noopt my Reinout naar te volgen.
Zyt om myn reden toch, datbiddeik , nie t verbolgen.
Myn hart jaagt naar myn lief gelyk het u naar 't myn,
Zyn liefde is oorzaak dat ik uit myn land moet zyn.
Gy heb t ook om my n min uw Vaderland verlaaten.
Uw liefde leert my dat ik Reinout niet mag haten,
Noch u niet minnen, wyl die min was veinzer/.
Ik boo g zo wel als gy voor liefdcnshcerfchappy ,
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Die my zo wel als u met haare wet komt plaagen.
A c A s T u s.
Paar men my haat, mevrouw, laat men u min tocdraagen;
De pop der liefde is zoet s he t zuchten en geween
Zyn vreugden aanen als men wéér word aangebecn.
CLEANDRA.

Zo lang de liefde niet met trouw aan een gezeegeld,
Twee harten bind , kan zy my wezen ongeregeld)
En fchoon ik my ne min ftandvaftig ken, wie zal
Voor zyne liefde, die 't veranderlyK geval
In haat kan keeren > tny een vafte borg verftrekken.
Ac A Ï T u |.
My n liefde is vaft gegrond die ik u kom ontdekken.
CLEANBRA.

Zo fpreekt my Reinout meé.
Ac

O zoece Vyandin.'

AST

us.

Ondragelykepyn!

CLEANDRA.

Laat los» wa t zal dit zyn.
A c A f TVS.
Ik bid u door uw fchoonte. o aangenaam* wreetheid,
Dewy I gy oorzaak van myn droefheid en myn leer zyt,
Dat gy my gunnen wilt die vreugd in myn verdriet,
Dat gy zoo lang vertoeft, dat gy me ftervenziet.
Onttangt den ojïèr toch van myn alftervend leven.
C L E AN DR A .

Wilt gy dat ik een. die van wanhoop aangedreeven,
My oorzaak noemt van al zyn leet an ongeval,
En rampe n die hy draagt dan noch beminnen zal ?
Vaar wel, ik ben ontfteld van dezeonmenfehlykheden.
ACASTU*.

Vaar wel! dat woord vaar wel komt my het hart in treeden.
Gy zegt vaar wel, en rukt met 't zelve woord het zwaard
Dat my doorfieeken zal.
R E I N O U T van binnen.

Brengt ladders met ter vaard.

CL B A ND R A.

Jk hoorde ftemdie my myn traagheid wil verwyten .
Ik ga, en kan geen tyd hier vruchtloos meer verflyten.
Ac A -
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A c A S T us.
Hou ftand, o wreede! eilaas! ze is fnelder als een ichicht
Voor uitgevloogen, e n ?cfnor t uit myn gezicht.
Ging ik om uw vertrek dus verr e reis verkiezen,
Om, nu i k u hier vind, zo fchielyk te verliezen ?
Ik volg myn leven, en ik achterhaal myn dood,
Myn liefde omhelft haar hart terwy 1 zy my verfloof.
Wel aa n verlaat e > nu ik niet kan bly ven leven ,
Zal ik myn Ridderlyk in 't groot gevaar begeeven,
En einden, afgemat door een te droeven nood,
Myn leven en my n druk door een doorluchtedood .

ƒ

R E I N O U T vanbirmen, tentyl'efigemmpetimtL
Manhafte Ridders, 't zal Jeruzalem nu gelden:
ValaanSoIdaaten, za , toon t u als dappre Helden.
A B M I D A , «f ie muur en.

Vermeetle Vyand, zal Jeruzalem, o fpyt!
Nu moeten bukken, ben ik dan my n krachten kwyt t
Waarom en kom ik niet die opgeblaaze wormen
In marmre pilaars, alsMeduza, t e hervormen?
Waar zijt gy Polinos ? hoor myn bedroefde ftem,
Kom, hel p Armida', kom , e n help Jeruzalem l
Pe ihoode Reinout ko reitde hel haar macht belaagen.
Waar blyft gy Polinos ? ei, hoo r Armida klaagcnP O L I N O S , hangende inde Lucht.
Hier ben ik. wa t 's uw wil ?
ARMIDA.

Wel hoe! e n ziet gy niet»
Hoe dat Jeruzalem in 't ujtterfte verdriet1
Gcbrocht, dep laatften lnik van haa r bcnouwde leven ,
Door Rcinouts dapperheid en kracht zal moeten geven ï
POLINOS.

En vreef t niet, 'k zal met lift wel fleurenhet geweld
Van deez ' vcrmeetele; bezweert gy ' t aardfche veld ,
Op da t he t fpooke n braakt van ondere n naar boven
'k Zal met myn vleugelen het zonnelicht verdooven.
Hyfloat met xyn vleugelen; het werd donker.
ARMIDA.

't Gaat wel, d e zon die duikt, aanzie t nu ook myn ftaat
Gy oaderichimmen, komt Jeruzalem te baat.
B f Gs
-
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G E W E L D •verfchynt van mieren met drie duivels, ieder
met een toorts in den hand.
Van ondren uitdckuil, daar duizeode van zielen >
2,o rontzom Charons boot als Plutoos zetel krielen ,
Kom i k me t een geflee p vanfchimmen , ' t helfch geweld >
Met lid en met bedroch, en booze Raad verzeld.
Eerwaarde Vrouw, den ftaatvan uw benouwde wallen
Is ons verkondigt door de fchimmen, die gevallen
Door 't zwaard der Kriftenen , en in de hel geraakt.
Waar door dat ieder geeft in ftrafen wraakzucht blaakt,
En hebben algely k, met een ontfteeke tooren ,
De fnoode Reinout zyn gewifl è val befchooren ;
Eh'zo ik val te kort met my n geweld en macht >
Zo zal Bedrog en Lift» in loosheid opgebracht,
Met deze fakkels, al haar ftormgeweeren rammen,
Vernietigen door't vuur der lichterlage vlammen.
Schep moed Armida, gy zult haaftgewrooken zy n
Door kragr of door bedrog, o f Liftigheid, i n fchy n
Van Waar key d. ' t Aardry kzal door onze fchudding beven »
En doed gy door de hitte en kouw, op een gedreven,
De wol ken barften, dat de donderklooten 't heir
Van Reinout fcheuren, des ontfteek een fchrikly k weer>
Wy zullen met bedroch en met geweld van onder,
Antwoorden op't gedruis van bfikfem en van donder.
Wy trekken heenen, doe d van uwe kant het beft,
Wy zullen van bcneén uitroeyen 't ganiche neft.
A R M I D A . Zy

verzinken.

Gefwindefpooken, wil t de hemelen ontfteken,
En helpt my my ne {maat, en d'uwe samen wreeken.

DER-
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Het Tooneel verbeeld ten landfchap daar achter Bergen %fn.
ARMIDAI

B

HÏDRAÖÏ.

H Y D R AÖT.

Edrog, e n lift, e n kracht, e n boosheid is 't al niet j
Indien gy Reinout wilt omringt zien van verdriet,
Zo moet de liefde hem de looze beker fchenken :
Gy moet hem minnen, wilt gy deze vyand krenken.
A KM I PA .

My n vyand minnen ? daar een doodelyke haat
Leeft in myn boezem tot die fhoode. flechteraad.'
M vn grootfte vyand die de weereld heeft gedragen,
'Wiens dood ik zoeke n zal, e n leven zal behaagen ,
Zou ik die minnen ? hoe kan ik beftaan in min ?
Kan ik beminnen zaam en haaten ? dit begin,
Schoon gy het goed keurd, zal een kwaad voleinding geven,
Hoe kan ik zy ne dood, als i k bewaar zy n leven.
HYDRAÖT.

Gy mintfehoongy 1 nietweet;'t vuur dat gy noch niet voelt»
Maar haart gevoelen zult, zo in uw boezem woeld,
Dat gy onweetende werd na de plaats gedreeven
Daar Reinout is.
A IUIDA ,

Dat is, om hem zyn ftrafte geven.
H y D R A ö T.
Wilt gy gewrooken zyn, zoo volg t den wy zen raad
Die ik u geef1, my n Nicht, is' t dat gy wilt uw haat
Die in uw boezem woeld, en groeijend voetzel geven
Zo moet gy Reinout onder uw geboón doen lecven.
Een doodely ke wraak , is al te kort een wraak.
Als men langduuri g ftraften pynt, dan is 't vermaak
Langduurig van de wraak; de vreugd van 't eeuwig wreekeri
Is kort als door de wraak, diedoodlykis , ontbreeke n
Komt 't voetzel van de wraak; want brengt gy hem ter dood»
Zo is uw vyand haait verloft uit al zyn nood.
Maar wilt g ' hem martelen, zo houd hem in het leren,
Daa
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Dan zult gy duizentmaal uw ziel genuchten geven,
En duizentmaal hem ftrafvoor zyn vermetelheid .
Gy ziet dat al uw hoop en moeite is afgeleit.
Alleen de middel om Jeruzalem t'ontzetten
Is, dat hy ftervendemoet leven onder wetten
Die uwe min hem fielt.
A R M i D A.
Het is onmogelyk
Dat ik hem minnen kan.
HYDIAÖT.

Indien gy wilt u w ryk
En Stad'bewaaren , moetgy veinzen hem te minnen.
Ginfch komt hy, (chuilen wy. 'k zie zyn verwarde zinnen
Vaft woelen om en om, zyn hart is al geraakt
Door uwe afbeeldzel: 'k zie zyn oog en wezen blaakt
In uwe liefje: laat ons luiftren naar zyn reden. xyfchteylenREINOUT, AR MIDA , HYPRAÖT.
REINOUT.

Hou op, ei moord my niet, o aardfche godly kheden !
Ik ben niet machti g uit te (laan een dubble brand;
Kom boeit myn vryheit vry met een geftrenge band.
Ik brand tot polver, zo die vlam noch meer wil groeyen.
Hou op i ho u op > ik reik myn handen in uw boeyen,
Myn neergeboogehart buigt voor het altaar van
Uw Godlykheid. gena, gena, gena '. ik kan
Uw fchichten niet weêrffaan die my de ziel ontfteeken.
Schoon ik de Vyand kan die zich zo zoet komt wreeken,
Ik vrees dat nimmermeer die zoete vyandin,
Myn min beftraalen zal met weêrmin. wreed e min
Vol Goddelyke kracht, waarom doet gy my blaaken ?
7,iet gy een middel om deez' vyandin te maaken
Myn zielsvriendin ? o neen!... o fooode Reinout , hoe
Vergeet gy eer en trouw i zy t gy de liefde moe
Van uw Cleandra » dieutrou w is.en ftantvaftig?
Cleandr», ' k bid gena! vergeef... . helaas , hoelafti g
Vak my deez'dubble ftryd1 de reden , d'ecr, de trouw,
Dwingt my tot liefde van Cleandra; maar, wie zo u
Die fchoonheid aanzien, en niet roepen, 'k ben verwonnen?
Een voorhooft als y voor, tw e ooge n al s twe zonnen,
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Een voorhooft als y voor, tw e oogen als twe zonnen ,
Twe kaken lel i wit .waarop de gioénde Roos
Zo mild heeft uitgedeeld haar minnely k gebloos!
Haar hals veel witter als de paarlcn die haar eieren.
Zie met wat majefteit de weeïge pluimen zwieren
Rondföm 't doorluchtig hooft! zo zag ik haar ten üryé.
Zoo kloraze op 't paard , het geen hovaardig en verblyd
In zulk een fchoone vracht op haaren rug te draagen ,
De lucht met driften floeg . . . maar hoe! zal ik behagen
En luften fcheppe n in een die afgoodig is ? *
Zal ik een Kiiftene verftooten ? d'heugenis
Van eer, van trouw, van deugd en van geloof verbannen.
En met d'Afgoden dan, o grouwel.' aangespannen >
Vervolgen Godt . als een verlocbcndc Apoftaat ?
O neen.' daar leit het beeld dat tot zo fnoodc daad
Myn boezem prikkelt i 'k wel in eeuwigheid vervloeken
Die fnoode min, en gaan myn lief Cleandra zoeken.
A R M I D A . binnen.

Hoe nu. zal ik die fmaat... oduldelooze fpyt...
Lafharte ziet gy dat, en is het noch geen tyd . . .
Vervloekte Reinout... ben ik tot die fchand gebooren ?
Ik reken nu myn Had, myn eer, en glans verlooreit...
Ach t Oom , wa t nu gedaan?
H ï DB.AÖT .

Omoedeloozeziel!
Om dat ten cerftcn flag die trotfe boo m niet viel,
Geeft gy u daarom op? wel aan, laat my betyen,
Ik zal uw twyffel nu haaft helpen uit uw lyen.
Welaan, fteltgy uwkunft, i k lillen in her werk,
En vrceft niet: hard u maar kloekmoedig, trots en flerk,
Ik zal hem datelyk wéér leevren in uw handen.
Nu 't doode beeld hem niet kan doen in liefde branden.
Zo is het noodig dat door leevendige kracht
Van uwe fchoonheid, hy zy in uw net gebracht,
En zo uw minlykheit hem niet kan overheeren,
Wreek u dan naar uw luft, en zo gy zult begeren.
ARMIDA.

Gy trots gebouw, die onbcweegly k myn verdriet,
En my verfmaaden van dien lhoodcn Reinout zier,
En met my niet en weend, ik zal uw herdigheden,

En
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En onbeweeglykheid doen zinken naar beneeden.
Dat hier een Zee verfchyn dje deel heeft in myn fmert,
En traanen ffort met my. m y n ovcrloope hert,
Dringt water naar myn oog, o p datj e Zee, door'tgrocye n
Van my ne traanen, mag haar boorden overvloeyen
Het Ttneel verzinkt, en veranierdm een Zet.
Maar hoe, wat zie ik ? is dat Re i nout niet r o ja .
O dolle wraak, toon nu uw dienares gena,
Beftier myn hand en pyl dat ik hem zo mag raaken ,
Dat hy daar door getreft, zy n fnoode ziel mag braaken.
R E I N O U T in een Sehif met C ur I D O , gevolg van eert
M E E R M I N die hem in Jlaafzingt, A KM i DA.
Gezang der Meermin .
Rujl afgematte held,
Wyl liefde u verzeld
Hebt gy geen kwaad te •vreezen;
De Mingidzal, de Mingod'zalueen befebermer Wezen".
Die u zo dapper baat*
Zal vee IJlerkeru beminnen:
Liefde zal 't aanflaandt kmaat
Dm zjn xJete kracht verwinnen.
A R M I D A . Duikt
mier.
Vertrek, wan t Reinou t flaapt. myn wraak en zyncdoo d
Is in myn hand. we l aan vc i mcetele , is zo groot
Uw boosheid, dat gy durft myn beeltenis verwerpen,
Myn wraakluft is zo groot dat z y haar pyl zal fcherpen,
Om uw verharde hart te meuken in uw bloed.
Sterf, fnoode, fterf, myn oog en arme n zyn verwoed.
Ik zal fluk s in uw bloed myn py I en hande n baadeu >
En leeren of het u ftaatveilig te verfmazde n
Myn achtbaarheid, durf t gy vermeetle met uw volk
Myn Stad beleggen, en myn burgers door uw dolk
Ter helle zenden, en geen draf daar voor verwachten ?
Daar 's niet als uwe dood 't geen kan myn wraak verzachten;
Myn wraak geeft u de wond, myn wraak, d e dood verftik
U , wyl me uw leven is een doodely ke fchrik .
CUPIDO.

Hoe nu, zyt gy zo zeer van wraakzuch t ovefgooten,
En zo verfteend , datze u 't gezigt heeft toegeüooteff,
En opendz e u den we g tot raoorderyen haa t ?

Ziet
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Ziet gy niet dat de God der Min hem gade flaat?
Die, fchoonh y in den flaapzijn oogen fluyt, Myf t waken
Met open oogen. ka n uw hand een doode maaken,
Daar liefde door fteedsbreek, en 't leven weer her/kld ?
Laat af Armida, want ik ('preek voor deze held.
A R M I DA .
Vie, flerker als my n wraak, komt my nen arm beletten,
Dat ik my n vyand, die de voet my dwars wil zetten,
Niet kan verdelgen ? heeft een kind decz' hovaardy ,
Dat het zich opwerpt tegens myne razerny ?
CUPIDO.

Een kind, maar zulk een kind, die aard e n hcmelgoden
Doed buigen voor zyn troon, en volgenzyngebooticn.
Een kind die vader is van vrolykhcid en vreugd,
Een kind van weelden, en een flichtervan de deugd,
'k Ben Liefde die de haat vertreeden kan met voeten,
En die de bitterheid met Honig komt verzoeten,
En die, fchoon dat uw hart vol haat is en vol gal,
Door zyn ontvliegbre macht u zo ver brengen zal,
Datgyhem, dieg y nu wilt haaten, zultbeminnen.
ARMIDA.

Ik hem beminnen!

CUPIDO.
Ja

A

ARMIDA.

Ha! fpooreloozezinnen ,
Gy vleit u zelve meteenydlewiaak, oipyt !
Myn ziel beminnen die vol haat is en vol nyil.
Waar door zult gy myn ziel doen voele n uw vermoogen r
CUPIDO.

Door deez' verliefde py 1, en zyn ontfteekende oogen.
Uw blinde razerny, die vreeQy k zwanger gaat
Met wraak en moord, oogt op een haat waardige daad j
Dan 't is geen wonder dat geen liefde u kan beitryen,
Mits gy vol haat zyt, wa t die kan geen liefde lyett:
Maarlpytuwnzerny , uw wraakzucht, e n uw haat,
Waar meegy voor myn fchichtgelyk geharnaft ftaat.
Zal myn verliefde pyt uw haaten overheeren ,
En in een oogenblik uw haat in liefde kceren.
Au-
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A R M I D A.

Myn hart is als Metaal voor uw vcf vrouwde fchicht >
My n haat is al te zwaar, uw liefde vee] te licht;
Eer zult gy door deez' fchiebtdie fnoode zien verflaagen t
Eer dat uw zwakke py 1 my liefde zal doen draagen.
C u P I DO .

Wel aan , beroori dan fierwie hier de flerkfte zy,
Myn liefde of uwe haat, de min of razerny;
Ontfangt dan deze fchicht, die u het hart zal zengen.
Myn wraak is nu volbracht, wilt ook uw wraak volbrengen.
A K M I D A . ky

'vliegt weg.

Wel aan. dat zal ik doen, hou daar... maar hoe mijn hand
Verlieft haar kracht', ik voel een ongewoone brand,
Die met een zoete py n my komt de boezem mertien.
J
k Heb reen te zuchten, gy hebt reden om te dertien
Door dien gy zcgepraald van myn verwonnen haat...
Hoe nu verwonnen ? ja. o hemel! in wat ftaat
Ben ik vervallen ? neen, ik zal myn wraak volvoeren,
En dooden . . . ach ? wat komt inwendig my zo roeren ?
De weerin g van het bloed dat aan myn boezem woeld",
Ontfleekt een nieuwe brand, die 't vuur van haat verkoeld,
En deezcontroering rooft my n leven al haar krachten:
Myn haat word liefde, 'k voel myn hardigheid verzachten ,
*k M in*t leven van die ik gezwooren had de dood.
O kleine dwingeland, Wat zyn uw krachten groot!
Ik voel een lieve pij n die aan myn ziel komt woelen,
Dat my 't gezicht beneemt, de krachten en 't gevoelen.
O aangenaame dood, die door myn hert heen Itraald ,
Eer dat myn vyand met myn liefde zegepraald.
R E I N O U T alreveltnde.

O glans! ik kan uw kracht niet langer tegenftreeven,
'k Val u te voet, kies vry myn fierven , o f my nleven.
Hy word wakker.
Hoe nu, waa r ben ik? o p het water in een boot!
Heeft uwc wreedheid my veroordeeld tot de dood,
Waar toe zo veel geweld, 'k zal u myn leven oftren,
En voor uw voeten, met myn kling, dezielontkoflre n
Diegy zo vinnig haat... maar'k zie een marmer beeld
Aan gcene klip gehecht, wien s glans in't water fpeeld,
Èn dertel huppeld in de baaren dgor 't beweegen,
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'tlswiseen water Nimf, diezoetje s neergezegen ,
Inflaapgevallenisdoor'truifchen vanden ftfoom.
Wie mag het wezen ? Goón! is 't waarheid of is 't droom ?
Het is die wreede, eilaas.wiens fchoonheid my komt martlem
O Goddely ke glans! wie zou op zulk een dartlen
Van blonde vlechten niet verflingren, die het hooft
PckranfTen als een Kroon} haar glans de zon verdooft,
Met recht word licht eq dag Armida toegefchreven.
ABMIDA,

Ey my, wat zoete (tem roept my daar weer in 't leven!
Hoe nu, is' t Reinout? ' k moet met een geveinfde haat
Zy n hart bevechten, of't met liefde zwanger gaat.
Wel aan vermeetele, wa t godheid zal u rukken
Uit myn geftoorde hand, die reeftaat om te drukken
Deez' feherpgepunte pijl in uw vyandig hart i
'k Zwee r i n u w doo d g y hebtgezwooreninmynfmart j
Verwacht de doodfteek die ik u terftond zal geven.
REINOUT.

Zo gy my dodden wilt, zo hou my in het leven,
Daar is geen grooter draf, o fchoone Vyandin!
Als die te haaten, die gemarteld word van min.
Maar wilt gy myne dood. gy moet geen fchicht gebrufken,
Uw haat is groot genoeg, die , zo'k'tnietkanonduiken ,
De dood my geven, en het leven neemen zal.
Klimt gy noch in uw haat, daar ik zo diep verval
In uwe liefde ? kan uw wreedheid my doen derven,
Daar ik uw leven, en uw liefde wenfeh teerven i
Kunt gy my haaten daar ik u zo teer bemin i
ARMIDA.

Gy'mind my fnoode? ja , o m dat gy uzietin
Myn hand, e d in gevaar g y meent met fnoode treeken
Uw dood en myne wraak die ik u zweer, te breeken.
Uw fnoodevleiery geveinfdefchelm , en zal
My niet verblinden dat ik u niet breng ten val :
Ik kan niet leven, is dat ik u niet doe lterven.
REINOUT.

Bly fge onbarmhartig ? kan ik geen gena verwerven ?
ARMIDA.

Gefchiet u geen gena als gy fteift door myn hand ?
Het zal een proefftuk zyn van uwe minnebrand.
C REI
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REINOUT

Wel aan, terwijl my n dood behouden kan uw leven,
Wil ik my aan uw wit en wraakluft overgeven;
Maar weet, als uwe haat den draat myns levens kerft»
Dat uwen minnaar, maar niet uwen vyand fterft.
AR M I O A .

Myn minnaar, (hoode! heef t dat niet genoeg gebleeken,
Wy 1 gy als vyand komt Jeruzalem ontfteeken
Metd'oorlogswreedetoorts? zeg , hoelangis'tgeleen,
Datgy myn beeltenis met voeten hebt getreên,
Daar die verachting noch myn aangezicht doed bloozen ?
RïIKOUT.

Vergeef myn mifdaad, ach, Armida . . .
A R M I DA .
RSIMOÜT.

Zwyg, gybooze .

Ik val voor u te voet > myn liefde fmeekt u.
ARMIDA..

REINOUT.

Neen.

Ik zweer u trouw en min.

A R K I D A.

'k Speur uw meineedigheên.

Myn hart is...

RUNOUT.
ARMIDA.

Valfch en boos.
R B i NO U T .
Oprecht, e n zonder veinzen.
A B M i B A.
Neen, vo l bedrog en lift
REINOUT.

Gy ziet zelf myn gepeinzen,
Die gy getrouw bevind, ho e manteld gy Goddin
Myn liefde ? dood my dan, nu gy myn trouwe mia
Niet wilt gelooven.
ARMIDA.

Van uwe trouw ï

Maar zeg my, wat zekerheden

Rsr-
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REINOUT

Ik 2weer by uwe albafte Ieeden ,
By uw fchoone oogen., b y *t koraal varruwe mond ,
Dat in myn boezem zulk een wenfchclyke wond
Gedrukt heeft, dat ik u, fchoon datgy my blijft haaten .
Altyd beminnen za l , en nimmermeer verlaaten.
Leef ongenaadig. of genaadig met uw vriend,
Haat wy I gy wreed wilt zyn aan die u zo bemind ,
Of mind my zyt gy zoet ?
ARMIDA.

Dat ik u kon gelooven.

REINOUT.

Ik zweer u by my n trouw, die alles gaat te boren/
Die is te wankclbaar.

A & MI D A .

REINOUT.

Neen, zeisftandvaftig .

AiMIDi,

REINOUT.

Wel...

Zo ik n iet trouw blij f, da t de nimmer fitte hel
My zwelge.
A KM I DA .

't Is genoeg, i k neem u in genaade
Myn waarde Reinout, 'k ben zo wel met u bekaden
Als gy met my myn ziel. * k heb maar beproeft uw trouw.
Tree uyt de boot, my n Heer, e n nader.
R E I NOut .
Wreede Vrouw!
Is dit uw liefde dat gy my wilt doen verdrinken ?
Uw haat is veel te groot.
A B M I DA.

Tree uit , gy zult niet zinken,
Vertrouw u op myn woord.
REINOUT.

Welaan, n u gy't gebood
Zo tree ik uit, al zou ik treeden in myn dood.
A R M i D A. Hf
tutdftiidl hifi
Envreeftniet, tre e maar toe.
C x Kti'
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REINOUT.

Ik doe nair uw behaagen,
'k Word op de wieken van de Minnegod gedraagen
Tot u my n waarde ziel: m y n min zo hevig brand
Dat ik geen water voei. o goddelyke hand !
Dat ik u met een kus omhelzen mag en ftrcelen ,
Om d'aangenaame wond, die gy my gaaft, te heden.
AEMIDA.

O mannely ke held, 'kbeken dat ik met haat
Uw ziel heb nagejaagt, en dat myn opzet kwaat
En boos geweeft is om ter hellen u te jaagen,
Nu ben ik vaardig om ten hemel u te draagen ,
En u met grooter min, als ooit was myne haat
Te ftreelen.

REINOUT

.

Ach! mevrouw . defchoonedageraad»
Die ooit Aurora bracht. kan my zo niet verlichten,
Als uw vergoode gunft my doed aan u verplichten,
Ik val voor u te voet.
AR H I P A .

Reis op, o dappre held,
Ik heb u in waardy beneffens my gefield,
Zo is 't geen reden dat ge u zoud voor my vermeren.
'Je Zal u beminnen.
REINOUT.

Ik zal u ontzien en eeren.
ARM IDA .

Wel, op dat ik u toon wat gy my waardig zyt,
Dat deze boot verzink, op dat tot geener tyd
Daar iemant intree, mits de grootfte waardighede n
Des weerelds zy n te klein, de plaatze te betreeden
Diegy betreeden hebt. we l aan hy is te grond.
Dat zich de zee vertrek, en een gebouw terftond
Van onder op kom, dat ik mag daar binnen treeden,
Om met myn liefde tyd in vreugde te befteeden.
De zee verdmynt, daar rei/i eengebou-a, wiens poort open
gaat, daar F ut I D A en T I J B E uithoornen.
De poort gaat open. ko m myn lief, rei k my uw hand,
En volg my.
REINOUT.

Ach: mevrouw , watftooktgyminnebrand .
F ii-
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F I L L IDA .

Zyt wellekom, Mewouw , wat zyn wy vol verlangen;
A R M i D A.
Myn maagden komen u met alfe vlyt ontfangen i
REINOUT.

Waar meê vergel d ik toch deze onwaardeerbre deugd ?
A K M i D A.
Men haal myn liet hier in met blyfchap en met vreugd.

VIERDE BEDRYF

.

Het Tooneel vtrbeeld een lufibof,
R E I N O U T , C L E A N D R A met een bktte degen.

W

REINOUT.

At wilt gy doen myn lief?

CLEANDRA.

Verdry ven uit dit hart.

Uw liefde met myn Ieren

REINOUT.

Wil u tot ruft begeven.

CLEANDRA.

Raad gy my 't ruften die my maakt vol onruft ?
REINOUT.

Ach!
Hoe zyt gy zo verftoort, datgy de fchoone dag
Van uw fchoone oogen wilt in eene nacht verkeeren ?
Laat ge u van razerny zo reedloo» overheeren ?
CLEANDRA.

Ik heb d e dag gehaat om dat ik > droeve vrouw ,
Uw valftheid en bedrog niet meer aanfehouwen zouw.
Kan dan die booz e heks uw zinnen zo betoovren >
Datgy myn liefde haat? kanzy , ka n zy veroovren
Het mannelyke hart van Reinout ? foei, watfohand !
Ik bid u zyt geruft ?

REINOUT.

CL EANDKA .

Kan ee n onkuifche brand,
C 5
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Een waar e liefde tot zo fnoode loosheid brengen ?
En zal d e hemd noch die gruwele n geheugen ?
O fnoode, zyt gy dan z o wankel in uw trou w ?
Gy hebt wat Ichoons verricht als ge een onnoozl e vrouw ,
Die blind is van de min, hebt met bedreig verraden.
Met wel k een fchyn van deugd zult gy die fooode.daaden
Verfchoonen? o verraad! o boosheid zonder ga. '
O wanhoop! o verdriet! o bitter ongena.'
REINOUT.

Myn liefg y roept te luid.

ClEANDRA.

Ik zal een ftem opfteeken,
Die bergen fcheuren zal, en harde rotzen breeken.
'k Zal roepen dat de hel en ' t aardry kfiddren zal.
O wanhoop! o verdrie: ! o bitter ongeval.'
REINOUT.

Bedaar u, watzal'tzyn ? wil t gy ons be i bederven ?
CLEAHURA.

Bederven! o m wat reen? i k heb geen vrees voor fierven i
Door dien ik wenich de dood ; maar gy verrader, g y
Die nu in welluft leeft, daar ik, helaas ! omly ,
Vrceft dat gy zoud degunft va n dez e kol verliezen.
Uw keuris wonder goed : gy kund niet beter kiezen.
Gy, di e de kuifcheid laakt, d'onkuifchei d zelf bezind,
De Kriftenen verlaat, eene Afeodeflë mind.
O Hemel! zo gy had me t droefheid ooit meedoogen,
2.0fla uwe ooge n op my nnatbekretene oogen.
Myn Engel zyt getrooft.

REINOUT.

CLEA NO R A.

Verrader, we g van hier .
Het vuur dat my ontfta k word u een haaten d vier,
Dat my voorheen in min, maar nu i n haat doed branden.
Dit lufthof, dit prieel, deez' boflehen en waranden ,
%y n aangenamer als het fchrikly kkrygsgetier.
Ik zocht u in de n ffa-yd , maar 'k vin d den Veldhee r hier,
Vol van onkuifchei d in gehaate liefde branden.
REINOUT.

Ik bid u Engel door de hagelwitte handen,

Door 't vuur dat u tot my in liefaje branden doed >

Dat
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Dat gy my hooren wilt, en uw ontftooken moe d
Door 't water van myn reen, en uw geduld wilt koelen .

9

CLSANDRA.

Een zee van rampen komtrayover 't hooft te Ipoelen.
Gy veinft dat liefde noch uw harte branden doed.
't Is waar, g y brand noch, maa r in eenecnkuiic he gloed.
Gy brand in vuur dat my in water doed verdikken.
Gy moord my met elk woord op allen oogenblikken.
Vervloekte liefde die my heeft aan u verk nocht,
En uit myn Vaderland, uit eer in fchand gebracht ,
Waar aan gy zyt alleen, en op het hoogde lchuldig,
't Herdenken pynigt my, myn moed word onverduldig.
Ik kies het fterven , ha verrader, uw geweer,
Tcrwyl uw trouwlooshcid genoomen heeft myn eer,
Zal 't eerloos leven door een eerloos ftervenenden.
REINOUT.

Wat wilt gy doen, Mevrouw ?

C L E AN D R A .

Wyl ik van 't leven walg.

Myn ziel ter helle zenden,

REINOUT.

Ik bid u hoort myn rein .

Wat zoude ik hooren.

CLEANPRA.

A R M I D A lui/lerende,

REINOUT , CIÏANDRA .

REINOUT.

Ach, Cleandr a zyt te vreên,
Jk min u met myn hart, Armid a flechtsmet d'oogen.
Wat fterflyk menfeh kon ooit 't onfterf&lyk vermooge n
Weêrftaan ? zy heeft myn zie! door kracht van tovery ,
Niet door de min gebracht in haare flaverny;
Maar *k zweer u op my n trouw, die ik u heb geewooren t
Zo haaft gelcgentheid en tyd maar it gebooren,
Dat ik verlaaten zal deez' plaats en haare min.
A R MIDA .

„Ha, fnoode l hoo r ik dit, zy t gy zo los van zin 1
C i t t m»A ,
Mag ik mr op uw woord en uwe min betrouwen.
C 4

Rn-
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REINOUT.

O ja; ik zwee r het u dat ik myn woord zal houwen.
Myn hef zyt dan geruft, e n berg u met dit kleed
Op dat zy u niet kenn', want zy zou al te wreed
U handelen .
ARM IDA .

„Dat's waar. i k zal uw loos beft eeken
,, Intyds beletten , enmynfmaa t aa n deze wreeken.
CLEANDRA.

Wat maaktgy my verblyd.

A R M I DA .

„ 'k Zal uhaaftmaaken droef.

REINOUT.

Myn Engel, ach 1 een kus.

AK M I D A.

„ Oeervcrgeete boef!

REINOUT.

Hoe zyt gy hier geraakt-

CLEANDRA.

Ei wilt u Diet verwondren,
I>c faa m met haar trompet kwam in elks ooren dondren,
Dat u Armida, door haar fnoode tovery ,
En fchoonheid had gebracht in haare heerfchappy.
Verlaat dan deze plaats, en laat ons zaaroen vluchten.
Dit land is aan myn ziel gewis een land van zuchten
En traanen, en aan u een land van fnoode min,
Van oneer, envanfehand .
REIHOIT.

Wel aan myn Engelin,

CLEANDRA.

Dat ik myn lief omhels.

REINOUT.

Myn waarde.

ARMIDA.

Wel Reinout, wat is dit J

REINOUT.

„ Ik zal veinzen.

Mevrouw . . .
A R K I DA Ugtn Cleandra.
Ei, wilt niet deinzen,
Blyf
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Blyf ftaan,myn Heer, blyf ftaan. maar wat's dit voor manier
Datgycenmaaomhelft, enkuft i
REINOUT.

Mevrouw, botvie r
Van broederlyke min, heeft zo ons vier ontfteeken,
Pat ik het onbetaamt en fchandelyk ook reken,
Dat ik my n broeder met een kus niet groeten zou.
ARM IDA .

Zo is 't uw Broeder dan ?

C L E A N D R A.

Tot uwen dienft, Mevrouw .

ARMIDA .

Hy lykt u wonder wel, en ik wil wel gelooven,
Dat me u met herezeer van die Broeder zou berooven,
Gy mind hem hertlyk.

t

REINOUT.
ARMIDA.

Dat heb ik ook gezien.

En 't heeft zyn reden.

REINOUT.

,, Ach ! wat zal hier onsgeichién 1
ARMIDA.

'k Zal hem om uwent wil met myne gunft onthaalen ,
En brengen hem daar hy zal weelig adem haaien,
REINOUT.

Mevrouw, deze eer....

ARMIDA.

O fchelm ! meineedige, meent gy
My met uw lagen, en vervloekte veinzery
Het oog te floppen, en zo achtloot uit te ftryken 2
Mevrouw, ik

REINOUT.

Snoode i

A H M I DA .

REINOUT.

Ach....

ARMIDA.

'k Zal u myn kracht doen blyken.
Geen Argus ziet zo fhd als een verliefd gezicht.
C f Ee
n
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Een haatelykc vlam het vuur der liefde (licht;
Diêbroederlykemin, e n minnelyke Broeder
Diegy z o hartlyk liefd, een al te wreede moeder.
En oorzaak van my n fmaat, zal in een traancvJoed
Verdelgd zyn.
REINOUT.

Ach t Mevrouw —

CIEANDR.A.

Zyt vry zo zeer verwoed,
En zo tierannig als gy immermeer moogt wezen,
'k Zal echter uwe kracht en myne dood niet vreezen.
VervloeKte Toveres, Oifmengfter, fnoodeAoI ,
Ik acht u niet fchoongy my wegvoerde in een hol,
Daar 't nimmer dag wierd of my aan de harde klippen,
Zo hard gely k uw hart, m y 't leven liet ontglippen.
AlKIDA.

Uw wcnfch zal ook gefch ién.

C t E A N DR A .

Ikzalomgeengena
U fmeeken, want uw hart is zonder wederga.
Uw tygerachtig hart is zonder meededoogen.
Waar blyft gy met uw ftraf? dood my vry voor uw ooge«:
Ik bid Cleandra....

REINOUT.

CLEAHPRA.

Weg.

R E I NOUT .

Valt met my haar te voet.

CL l A N D R i .

Gy vreeft > om dat uw hart gevoeld haar minnegloed,
Ik niet, mits ik haar haat; gy moogt haar godloos minnen.
En my verlaat en. hoe ! moetgy u noch verzinnen
Om my te ftrafièn? is u w kracht zo krachteloos,
Gehaate Toveres, onmenfchlyk , wreed , e n boos?
A R M i p A.
Tc Bezweer u Polinos, wilt deez' haar tong befnoeren,
En wil t haar door de lucht aan rots of klippen voeren.
Tdms neemt hour 9p, en vliegt met htutr svf.
O hemel.' wa t is dit!

R u MOUT

.

CLE-
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CHANDRA.

Help; help. '

A t M I DA .

Ja, vaa r maarbeeq.

Onmenfchely ke daad.

REINOUT.

A R M i p A.
Zo zal ik die vertreé'n
Die my verachten 5 als een vrouw de fmaat wil wreeken
Die haar gefchiet, dan zal haar lift noch kracht ontbreekea.
Ri 1 no ui.
Helaas» Mevrouw , waa r i s .. . .
A K M I DA.

Meineedige; wa t draf
Verwacht gy die zo fhood, zo trouweloos, z o laf
My n trouwe liefde hoont. en weldaad hebt vergeeteu t
Uw valfche boezem is met deeze trouw bezeeten.
Gy hebt gezien wat ik door liefde heb gedaan >
Nu zult gy voelen wat ik zal door haat beihan.
Word een onnozele, di e trouw is, zogeflaagea .
Wat zal een fchuldige, alsgy zyr, voor ftraffendrasgen t
Was dit dat u zo vroeg voor 't krieken van den dag
Jaagt van het ledekant, daar ik u met een lach
Omhelsde, b y den lach van Cy thare geleeken i
Was dit de Veldheer die gy zei te moeten fpreekcn,
Op dat geen achterdocht het heir beftooken zou ,
Datgy laf erti g volgt een vyandlyke vrouw ?
Het was om in uw tent uw broeder gaan te ftrcelen ,
En meent gy voor myn konft uw fchelmerytehcclen i
Neen 1 'k heb uw doen befpied en nagevolgt.
REINOUT.

AR M 1 PA.

O rouw!

Bemind gy zonder min die u zoo mind ?
REINOUT.

Mevrouw,
Terwijl uw wetenfchap zo groot is, en zo fchrander,
Zo ziet gy in my a hort genoeg dat ijc geen ander
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Oprecht bemin als u.

ARMIDA.

'k Speur u oprechtipheid,
Die toelegt om met lift, bedrieglyk aangeleid,
My uit te ftryken , en zo haart gelegentheden
7.ich toonen moeder naakt, fchoon gy met duizend eeden
Verbonden zy taan my, te vluchten uit dit land.
Is dat uw eed betracht, diegy, ha , groot e fchand!
Voor zulk een Ridder. i n my n handen hebt gezwooren ?
R EiNou r
Mevrouw, i k bid...
ARMIDA.

Neen, zwyg, ik wil u niet meer hooren,
REINOUT.

Wat wilt gy meerder als dat ik my n fchuld bely ?
Maar zo gy my door haat of dolle razerny
Veroordeeld tot de dood, zo zy t gy onrechtvaardig:
De fnoodfte mifda& d is altyd aanhoorens waardig.
Wanneer een Rechter ftraf een mifdaad, noch zo boos,
Schoon hy rechtvaardig ftraft , zo is ze rechteloos.
Indien hy hem niet hoort naar wys van rechtenfpreeken.
Gy zult dan na het recht niet ftrafrên , maar u wreeken,
Zogymynonfchuldniet, naa r Rechten, wil t verdaan.
ARMIDA..

Uw liefde hoont my, en uw tong wi! my verraan.
Wilt gy met nieuw bedrog uw oude lift verfchoonen ;
Gy kunt uw onfchuld toch niet zonder fchuld betoonen,
REINOUT.

Is dat ik ichuldig ben, o wreede Engelin ,
Zo ben ik fchuldigdat ik u te teer bemin,
't Is waar, ik heb my ntrouw waar aan ik was verbonden,
Door uwe fchoonheid, di e my ziel ontftak, gefchonden.
'k Be n om u trou te zy n vol ontrouw, 'k heb my n min
Verraden, o m aan u, ofoet e Vyandin !
Die my betovert hebt • geen fnood verraa d te pleegen.
Zo gy nu ftraffenwilt dat ik u ben geneegen,
En dat ik u bemin, e n my n beminde haat,
Zo ftraf my naar uw luft, 't kwaad zal m vn zyn geen kwaad
Dat my zal worden door zo lieve n hand befchooren ;

Maar zo noch 't vuur der min in u niet is bcvrooren,

Zo
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Zo bid ik dat gy my niet van uw min berooft;
Want fchoon gy myne min vals of oprecht gelooft,
Zo wil ik liever, als uw vriend, ellendi g fneeven,
Als dat ik > vyand van uw haat f zo u bly ven leven.
A R M i DA .
Ach! was uw hartgelyk uw tong, wat zou myri hart
Zich niet verheugen in zo aangenaam en fmart
Maar hoe, zou ik uw min tot my zo trouw gelooven,
Daar gy my wilt zo (nood verlaaten, en berooven
Van uw byweezentheid ? kan liefde dan bedaan
]n het verachten, en uit 't land te willen gaan ?
REINOUT.

-

Hoe weinig kent, Mevrouw , deminenhaarevlaagen ,
Die 't minft belyen zyn die 't meefte liefde draagen.
Wat kan ik beter doen, als lochenen uw min,
Om haare wanhoop te doen fmooren, die zy in
Genoomen had, Mevrouw ? door welk een kracht van reden
Kon ik dat droevig hart toch Hellen weer te vrceden !
Als ik was nevens u des morgens opgeftaan,
En gy verlof gaf, dat ik naar myn tent zou gaan,
Op dat ik hoorde wat de Veldheer van my zeidc >
Met dier belofte als ik uit uw lieve armen ichcidc,
Dat ik op 't (poedigfte weer by u komen zou,
Hoorde ik de droeve (tem van deez' verlaate vrouw
Die my in 't oog kreeg, ee r ik kon haar oog ontvluchten.
Zy dan als een Bachant, met uitgetaatc zuchten,
Vloog naar my toe , en (prak: otrouweloozefchelm !
Om wiens ontrouwe min ik Harnas. Schil t en Helm
Heb aangenoomen, om wiens liefde ik kom te haatea
Myn Ouder, e n myn eer; i k heb my land verlaaten,
En nu verlaat gy my , en walgt van myocmin.
Ik wilde iets zeggen, maar haar razeruy viel in
Myn woorden uw e min, (prak zy, is ieder kenlyk,
En 't Kriften Leger; maar my boven al te fchenlyk.
Wat middel was 'er dan om haare razerny
Te (lillen, als met lift en zoete vleiery,
En met belofte van haar nimmer te verlaaten'
'k Verlaat Cleandra, en gy wilt my bly ven naaten.
Wat wilt gy langer noch beproeven myne min 1
Uw minly ke oog dring door myn kuifchc boezem in»
En
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En ziet myn h ïrt daar in ftandvafteliefde blaaken.
Wilt da n myn zoete min , myn ziel, zo zuur niet maaken,
Of wilt gy wraak ? Wel aan ik va l voor u te voet,
Hier is myn boezem, daar myn zwaard ; ftoot toe, e n boet
Üw wraakluft, 'k zal, mevrouw, met aangenaam verlangen,
Van zul k een waarde hand den Heek des doods ontfangen,
AlMltA.

Wel aan, het is genoeg my n Reinout, uwe fmart
Pynt myn verliefd gemoed, i k ken uw liefde en hart.
Kom aan, laat ons rleez' tyd in vrolykheid bcfteeden ,
Wy zullen hier langs naar den Bloemhof toe gaan treeden*
Daar ik u voor uw druk met vreugd vermaaken zal.
R E I NO U T .

Maar, ' k bid om onze min, zeg my wat ongeval
Cleandra ly den mach , en waar zy nu mag wezen.
AKMIBA.

Ik bid u zyt geruft, en wilt voor haar niet vreezen *
Zy moet voor deze fmaad, di e zy my heeft gedaan,
Watmoeilykheid, enangft , e n pynen onderftaan,
Doch haar zal nadeel, noch aan lyf of eer, gefchieden .
Kom volg, en zyt verheugd.
R E i NOUT .

Mevrouw, ' k volg uw gebieden.
A R M ï DA .
„ Ik zal, op dat ik mag met Reinout zijn in vree,
„ Dit veld verandren in een aangenaame fteê,
„ Op dat ons niemand kan in onze liefde ftooren.
tly k my uw hand myn 1 ief.
RB i NOUT .

'k Volg a myn uytverkoofen.

Ac A S T u s , E C H O

.

O hemel! wylg y ziet myn ongeluk en fmart,
En dat ik alom zoek naar myn verlooren hart,
Ên dat gy weet waar myn Cleandra is gefchoolen,
Waarom blyft gy verhard, en tart myn trooslcos dooien!
Gy ziet myn traanen, en de wind van myn gezucht,
Heeft nu een wyl beftreên de wolken en de lucht.
Geen Bofch.geen Veld of't was met myn verdriet bewoogen.
Gy, die my helpen kunt, fluit i n myn druk uwe oogen.
Ach,

VAN
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Ach. ongelukkige , dievooreenoogenblik
'rGeluk genooten heb, o droefheid ! vo l van Ichrifc,
Van myn verharde rots met traanen tc beftryen,
En dat ik was in vreeft, e n nu, helaa s .' i n lyen,
En in een oogenblik was myn Cleandra heen,
Die (helden dan de wind voor my vlood, met wat fcheêa
Ik haar heb na geflapt, ze is uit myn oog verdweenen,
En zeedert heeft die Zon voor my nooit meer gefcheenen.
Maar, ach ! wat wil ik Aarde en Hemel, zonder fchuld,
Befchuldigen, als dol, met wanhoop opgevult ?
De fnoode Reinout heeft myn lief myn zielsbeminde,
Dewyl h y i n zyn Tent noch Heir niet is te vinden ,
Vervoerd in eenig Hof daar hy haar fchoonheid ftreeld.
'k Weet dat zy hem bemind, ho e ongenaadig fpeeld
Het onluk met myn luk! myn leven loopt ten enden,
Myn hoop , vo l wanhoop , za l myn ziel ter helle zenden )
Maar neen, myn hart dat zeit dat ik in dit geval,
Niet zal wanhoopen ; want ik haar haart vinden zal.
Wat plaats kan voor myn oog haar dan verbergen ?
Echt. Bergen .
Hoe bergen Echo .' komt gy in my leet my tergen !
Wie houd haar die zo wreed is als een rots ?
Echt. Ee n Rots.
Een rots ? hoe nu, kan haar, di e my is wreed en trots >
Een fteenbeweegen ? ha.' daa r ik haar met gebeeden,
Met traanen en gezucht zo dikwils heb beltreeden.
Wie kan myn Engelin vcrftrikken ?
Echt. Strikken .
Hoe!
Wat 1ftrikken? goede Goón , ik word het leven moe.
Heeft haar den huawlyksband met Reinout al verbonden i
Zo daalt myn liefde met myn hoop gely k te gronden.
*k Verlaat deez plaats die myn verdriet en finartvergroot»
Vind ik myn leven niet, zo zoek ik naar myn dood.
Ach! Boflchen , Berge n weeft met myn verdriet be woogen e
En helpt my zoeken die ik zoek met hart en oogen,
Mits ik niet ruften zal voor ik myn Engel vind.
De min geeft vleugels aan een die fiandvaftigmind.
hitmen.
Ha
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H f ' Toonerl verbeeld een Bloemhof, daar tuflcben viet
Pedejialkn, daar vier Beelden opjlaan j
en een Tafel gedekt word.
R E i N o U' T , A R M I D A , F I L I I D A , T

I S B E.

REINOUT.

Mevrouw , waar meê zal i k die groote deugd betaalen ?
Alleen met uwe min.

ARMIDA.

REINOUT.

Nu g y my me t de (Iraalen
Van uw vergoode min verr y kt, zou i k , Mevrouw ,
Ondankbaar wezen zo ik u niet minnen zou.
AR MIDA .

Wel aa n • laat ons te zaam eens weeldrig adem haaien*
K o m , voe g u aan my n zy.
REINOUT.

Indezcvroolykheid.
Myn H e e r . . . .

Ik kan my niet bepaalen

ARMIDA.

Men fchenkt een glaa met myn .
REINOUT.

Mevrouw.

ARMIDA.

Dit glas zal uw gezontheitl zyn .

REINOUT.

E n d ' u w e m e ê , my n hart.

ARMIDA.

Men ftreeld terftond eens d'ooren
Van myn beminde.
Dttarimrdgefoeeld; van onderkomen twee en donzen
tenvjrl Reinout en Armida teten.
ARMIDA.

Zyt vol vreugd, myn uitverkooren .
REINOUT.

O wonderlyk e Vrouw, war recht gy wondren aan.
ARMIDA.

Dit alles word alleen om uwe min gedaan.

Rli-
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tk zwem in weelde na uw min my korflt beftraalen,
Was maar my n Dienaar hier....
A i M i 0 A.Ik heb hem hier doen haaien t
DoorPolinos, mynlief .
REINOUT.

Op dat ik mocht verdaan.
Hoe dat de zaaken in het leger mogen gaan,
En wat de Veld heers, e n de Krygcrs mogen denken
Dat zy my niet en zien.
ARM i DA .
Wil u daar meé niet krenken ,
Zyt lullig en verheugd 3 wy zullen door den Hof*
Ons by den fpringbron wat vermaaken.
REINOUT.

Uwe lof,
Eerwaarde Vrouw» za l ik tot aan den hemel draden.
ARM IDA .

Kom, volgt ons met u tweên.

F I L L I D A en T i s * B .

Wy doen naar uw behaagefl.

Polinot hrengt Dares door de luebt, en laat hem
op 'tTooneelvalttn.
DARES.

Help. help l waarvoerdg y my ? och, i s dat vallen, bloed !
MynPoftrianus is aan (tukken, ho e verwoed
Vloog duivel Belzebuyk met my door lucht en wolkéff I
Wat zag ik Ryken, en wat vreemderflag van volken!
Waar droeskop ben ik hier ? wat landlchap zal dit eyn }
'k Zie gints een tafel wel verzieri van fpys en wyn.
Dat 's goed, *k héb op den weg al groote apteit gekreegeq
Boor 't zwelgen van de lucht, i k zal nu eent te degen
Myn darmen vullen met deze aangenaame fpys.
O zwet e tafel, b y een d» va n 't paradys,
Vol zoet e lekkerny werd déze wel geleeken.
*k Zal eeten, al zou ik aan duizent Hukken breekett.
Zyt welkom brave dis > gy zult van ftondenaaa
Myn angtt verzoeten die ik flusheb uitgefoan.
D Ach
.
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Z» als hy meent te eet enverfchikt de Tafel:
Wel wat 's dit ? wie mag my hier beftooken ?
De Tafel fchikten loopt, regeere n hier dan fpooken ?
Ik zal al evenwel wat krygen van den dis,
't Is my al even eens, het zy ook wat het is.
By bukt naar de Tafel, die verzinkt, en krygt een Appel.
Ik heb een Appel, bloed ! ho e wil ik daar in by ten.
Zou ik niet krygen ? hoe, me n zou het my vèrwyten.
Dat is een Appeltje, het gloeid gelyk een goud,
Myn tanden wateren, m y n buik is fchier verflouwt .
Uw zap zal my ne dor ft, uwfchel my n honger bluffen.
My n fcherpe tandjes, komt» wilt eens deze Appel kuilen.
Zoalshy meent te byten vliegt den Afpel naar dé lucht.
Waar blyft den Appel daar ? wel dat is hier een {pel,
d'Een gaat ten hemel, en het ander naar de hel.
Hoe ftaanik hier te zien ? myn,bakhuis vol van tanden
Die ratelen naar fpys. my n tooren voel ik branden,
Daar fpeeld de duivel meê. be n ik hier in de hel,
En ben ik Tantalus ? dat 's hier een krank beftel.
Daar is myn hoop met dis en fpys.cn drank verdweenen.
Waar ben ik? wa t is hier? waa r moet.en zal ik heenen!
Ha! ' k zie daar menfchen, dat is goed, ' k zal by haar gaan •
En vragen waar ik ben.
T i S B E.
Ach, Fillida ! komaan ,
Wy hebben onbedacht den dis en fpys vergeeten.
D A RES.

Die neergedaald is.als ik meende te gaan eeten.
TlSBE.

Maar hoe 1 zy is hier niet.

F ILIISA .

Ha... waar'ed e tafel?

Hoe zal ik dit verdaan ?
DARES.

Wel, met fpys en drank vergaan,
Het gulzig aardryk had zo 't fcheen wel grooten honger,
Het floktemer een flokde tafel in, en dronger
Me£ naar beneden, z o dat ik ter nauwer nood
Een Appel heb.
F IL -
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F lL LlD A .

Zo zeir gy fchuldig aan de dood.
T i s B E.

Pe dis...
Is i n . ..

DARES.
FILLIPA .

Uw buik...

DARES.

Waar is de tafel, zeg. >

In myn buik ? wel de donder.
F i L L i DA .
DARES.

Wel loop, zoek hem daar onder.
Had die verzonke dis zo haaft niet weg gegaan,
'k Zweer dat hy ongefèhend niet lang had bly ven ftaan.
Myn honger en mynluft, my n appetyt die branden,
Myn kaakerf efl myn mond, myn kin en myne tanden
Die zouden deze fpys en delekaate wyn
Zo hebben aangetaft, tot trooft van myne pyn,
Dat daar van al den brac niet veel en had gebleeven;
Een armen Appel, di e myn vlyt my had gegeven
Die wierd my noch ontmapt.
F i L L i DA .
Een Appel!
DARES.

T l S B E.

Van den dis,

Een Appel! weet gy wel wat dood hy fchuldig is ?
DARES.

Hoe > fchuldig <
. dat is hier...

F I L L I T> A .

Moet derven.

Die onze lpys komt raaken

DARES.

Zekerly k? dat zou my bitter finaaken.
Wat zou ik lydcn dan zo 'k diegegecten had f
F i L L ï D A,
Onlydelykc pvn.
D a DA

-
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DARES.

Zo ben ik dan al za t
Van uw vervloekte Jpjs. maa r zeker moet ik fterven!
F ui I D A .
DARES.

Is 'er geen gena om gratie te verwerven ?
TISBE.

Daar is maareene.
Wel.

DAIES.
F I L L i DA.

Kies my of haar ten vrouw.
D A RES.

2 o fierfik liever , neen , i k hou niet van de trouw.
TISBE.

Bedenk ir wel, kies , ofg y zult het ubekkagen.
DARES.

Uw dreigement maakt my in 't minfte niet verflaages.
Niet ftouterhangebaft

TISBE.
DARES.

Wd Juffrouw Toveres.
FltllD*.

Wy zullen n terftond betovren in een fles ,
En zullen u voor geld een ieder laaten kyken.
SA

RES.

Mejuffêr, döëddaCmet , ' k zou daar niet in gely ken,
Want ik zou met de kop de fles*ah (lukken flaan ,
En kruipen daar weer uit.
F r L L i D A.
Wel, ftaatmvu nie t aan?
Keen, ze g ik.

DARES.
F l L t IDA.

'k Vraag noch eens, of gy 'er een wilt kiezen ?
D«nt.
Keen zeg ik, ' k zou in't vuur van uwe min bevriezen.
Fit-

VAM

A R M I D A. f
F 1111 D A.

Zyn wy zo leelyk dan ?

j

DA&IS.

Wel gy zyt niet te fchoon.
T i s PB .
Gy krygt terftond van ons uw welverdiende loon.
Ha, fnoode , durf t gy dan onze achtbaar heden ichenden *
Wy zullen u terftond twee andre J ufièrs zenden.
btnuen.
DARES.

Eer gy die eenden zult. tozalikheeoengaan .
Neen ; bloed! ik was wel zot dat ik zou blyven {laan >
De duivel haalt de droes die my hier neer liet ftryken ,
Want zekerlyk datfpel en zal my nietgelyken.
Zulshy meent weg te %*sn, temthem een Leem» tegen.
De donder! wa t is dit? ee n Leeuw gely k een berg,
Ik ga bier langs.
Dtutr kimt hem een Beer tegen.
De droes, di t is bier alzo erg.
Een ruige Beer, o bloed! och , woude n zy verdwynen
Gely k de tafel, zoen was ik in geen pynen.
Ik zal langs deze kant baar lichtelyk ontgaan.
Daar komt hem een Zim tegen.
Watdroeskop, noc h al meer? och , i k word zo belaan.'
Een Beer, een Leeqw.een Sim,wel waar blyft nu bet Verken?
Zy trekken, febettren enflam hem.
Wel holla heer de Leeuw, na dat ik kan bemerken ,
Gy houd my voor een beeft, zach t Beeroom, zacht, o bloed
Hier lang te bly ven was gewis voor my niet goed.
Hoe zal ik met fatzoen uit deze klauwen raaken \
ZIM

Vrees niet, wy willen ons met u maar wat vermaaken.
D A K ES .

De duivel, da t is raar, da t is een Baviaan,
Wel hy kan fpreeken, och boe zal dit hier vergaan ?
Dat 's aardig! wel zie daar dat Aapje kan ook fluiten.
De Leeuw, Beer en Zim donzen met hem.
Waar wil }c met my been? dan binnen en dan buiten;
P 3
Maar
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Maar Meefter Zim, wat ik moet vraagen: al dat Haan
Gaat dat in 't danzen ?

Ja-

ZIM.

DARES.

Wel dat ftaatmy niet aan,
'k Hou van dat danzen nipt , veel minder van dat kloppen.
Oen, wift ik nu een gat daar ik my in kon ftoppen ,
Het beft van allen is dat ik ze voort bezweer.
Hoor zuyker zoete Leeuw, en vrindely ke Beer,
Gelief je weg te gaan, of 'k zal je zo vervloeken ,
En doen jou datelyk eens d'andre weereld zoeken .
Verfta je dat wel Leeuw, enjy, o zwarte droes ?
Ik zeg vertrek me, noc h maak my de kop niet kroes.
E i , zie t ze daar eens ftaan, waa r zal ik Reinout vinden 1
Zy zien als duivels, och, zy zullen my verflinden f
Ik zal door 't loopen my verlofiêu uit 't verdriet
Van deze beeften, wan t myn hart beeft als een riet.
btttneu»
F I L L I D A , T i SBB

.

F i L L i D A.
Gy hebt gedaan, gaat heen tot dat we u weder roepen.
Weg is hy. o hy' droop gely k verhaalde poepen,
Die voor hun fchaduwen vervaard zyn. Ail hy 's daar.
Zy verfehuikn zich.
D A i l ES .
De duivels zyn al weg, de baan is weder klaar.
Maar wa t ftaat daa r voo r vol k ? 'k za l di e een s aa n gaa n
ipreek.cn.
O bloed die ziet zo zuur, 't fchynt dat hy my wil fteeken-,
En diegclykt my niet. i k zal by deze gaan.
Wie drpmmel mag dat zyn ? het is begut Stilaan
Die groote hoorenbeeft. di t 's Mars de Boere plaager.
Stilaan, ei ky k eens om en zie eens naar uw zwager.
De Beelden flaanhem.
Wie drommel flaat my daar ? zo zeker, da t is raar:
Wat donder zal dit zyn ? loop by de droes, jo u vaar.
't Moet hier iq Lapland zyn, men doet hier niet als lappen.
Kon
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Kon ik de flaagermaar eens op zyn flaanbetrappen >
'k Zw«er, 'k zou hem leeien flaan. 'k wou dat de duivel zat,
Die my in Lapland bracht, op hekel of op rad.
Fitüda en Tisbe hmten uit hour fehmlfloots.
De duivel, daar zyn weer die zelfde Tovereflên,
Zy zullen zekerlyk my n lichchaam nu verfleflên,
't Zal beft zyn dat ik ga.
FllLlDA.

Hou Dares, wel waar heen i

Daar 't my believen zal.

DARES.

FlLLIDA.

Dat wed ik jou van neen.
D A R ss.
WelhekfTen, ' k lach met jou.
T i s £ E'k Zal haalt uw tongbefhoeren.
Waarzytgy, ko m flrakshier. wil t deze gaft vervoeren.
De Beer kamt uit, die Dares neemt en met htm timtenlocpt.
En hangt hem aan een galg, h y fcheld onze achtbaarheid.
DARES.

Wat drommel zal dit zyn? i k hangen, flechtbefcheitl
Help! help! moord! water! brand! hoe zal ik moeten hangen
Mynzuikre Beeroom? e i 1 och zult ge nay zo prangen.
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EERSTE VERTOONING .
De Leeuw %it of tenftoel met de roei vanjuftitieinyn
foot, daar Dares, al biddende, geknield voor leit >
die van de Beer, met konden om yn balt geionden, vaji gehouden word j aan de
linker %y %it de Zint op een blok.,
en fcbryfi alt Sekjetarit.

TWEEDE VERTOONING .
J» 'f midden van *t Tooncel, dat een Landfchap verbeeld, it een put, waar boven een galg Jiaat,
waar aan de Beer, op een Leer ftaande, Dares hangt.

O

B A KIS , tenty l hy opgeknipt word.
Ch! is'ergeengena , flus danfte je met my ?
Nu worg je my: de Beul is niet zo wreed ais gy.
F I L L I P A> T i s a s
F I L L IDA.

.

Kom, willen wy gaan zien hoe dat hy hem mag houwen,
En hoe het hem nu imaak t met galg eiiftrop te trouwen?
T i s B s.
Zie! ginder hangt hy als een poortklok van de wind.
Gaan wy wat nader by hoe pat het al, m y n vrind ?
Hoe na kun t gy het al met deze Juffrouw Hellen ?
Hoe flaatdie vrouw u aan ?
D A R E S «Ihimgende,

Hoe moog je my zo kwellen ?
'K. ben dood , e» 'k zie jou niet .
T i SBB .

Hoeipreekendooden dan ?
Dims.
Lattdooden ruften , ogyduivclfche geipan.

F IL»
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FlILlpA.

ff

O hy blyft even boos, laat maar d ie kerel hangen;
Pc beul kwam nie t genoeg zyn gorgel toe te prangen;
Hy {preekt noch daar hy hangt j maa r Tisbe, 't k begut
Een Edelman» wan t zie de vent heeft galg eapuL
T i s B E.
Het geen hy lyd komt my tot medely verwekken >
Ik zal van onderen hem by de beenen trekken,
Opdathyfierft, enhaaftvcrloftwor d vanzynpyB .
Het been iLutrxy aantrekt hlyftin baar band, datxf
•vamfchrik in Je f/a kut vallen.
Be drommel Fillida , watdroeskopzalditzyn !
Zyn been blyft in myn hand,
FULIOA.

En daarom kort hy af.

Hy is bcfchaamt voor 't hangen »

TISBE.

De fchrik heeft my bevangen »
ArmidaasToverkunftlpeelt me t dit doodelyf.
2y wil ons loopen doen.
F i L i i DA :

Dat is van haarbëdryf.

TISBI.

Ziedaar! daa r valt een arm, dat zal hier wonder daagen,
FILLIDA.

Armida zoekt ons zo wat fchrik op 't lyf te jaagen.
TISBE.

Daar valt zyn andere arm.

FlLLIp*.

En daar valt noch een been.

TISBE.

Ik vlucht.
Vertoef.

FILLIDATISBE.

Neen, neen, hy komt licht heel beneêa.
FILLIDA.

Zo 't hooft beneden kamt d*n gaan ik met u loopen;
't Zal au niet noodig zyn hem van de gaig te knoopen.
D f Ti*

»

&

DETOVERYEN
TUBE.

Daar valt het hoof t nu ook! blyfrgy , ' k zal heene n gaan.
F 1 U IDA.
Oneen, i k volg una. binnen.
D A R E S Schielyk uit deputfpringende.
O vluchtniet, hlyf t vry (laan.
'k Zal u geen zeer doen ichoon gy my het op doe n knoopen >
Blyft (taan , 'k zal u in 't rainftniet byten, wilt niet loopen.
Loopt als > e loopen wilt ook aan d e galg als ik.
Wat was i k daar terftond in ee n benauwd e ftrik,
Ik zweer u.dat ik in die Vierlèhaar heb (laan zweeten;
Ik zal dat vonni s van di e Beeften nooit vergeeren ,
En wat ik zei of niet daar was geen trooft noch beul.
De Leeuw was Prefident , e n Monfieur Beer, de Beul >
Sn de Aap Snottaris , o 't zy n wonderly ke Raden .'
En ik was Reintje. 'kriepgenaade , ei , geetgenaade, ,
Maar die vervloekte Beer die bruid ê met my heen,
Hy was voor fchreyenblind , en doo f voor my n gebeén,
En maakte my al vaft. waa r mag myn Meefter fteeken!
Zo i k he m voo r my n dood maar eenmaal kom te fpreeken,
Ik zweer u, dat ik hem wa t wonders zeggen zal.
Ik ga he m zoeken, want in di t betooverd dal
Vertrouw ik dat h y oo k is iewers vaft gebonden,
Mits hy noch in zyn Tent noch't leger werd gevonden.
Van tinnen mrrt gezucht.
Wat za l da t wezen? ach , watyflèlykerftem ;
Daar heeft de (chelmlch e Beer alweer een i n de klem,
Waar mee hy bezig is om aan d e galg te knoopen.
't Zal bef t zyn dat ik, eerhy my hier ruikt, g a loopen >
En zoek myn Meefter tot dat i k hem vind , wel aan,
Eer i k door To very hier word een Baviaan.
Binnen.
C H A N D R A turn een rttrgeèoeit.
Is d'Hcmel, opgepronkt met zo veel waakende oogen,
Verblind in myn verdriet ? of heeft hy geen medoogen,
Die zo medogénd is, in myn ellende en fmar t ?
Of i s h y i n myn druk en leed zo zeer verhart
Als deez' verharde rots ? wiens (leen ik noch zal breeke n
Door pekel traanen die fleets uyt myn oogen leeken.
Maar.
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Maar, neen , hyzietmyniet, door dien dat zyn gezicht,
De ftarren duifter zyn voor Phebus helder licht.
Mits dat een kleine glans by een zo grooten 1 ui fter,
Hoe hel het wezen mag, door zulk een licht word duiderËh fchoon dat in de nacht zyn oogen helder zyn,
Zo ziet hy evenwel myn lect niet, noch myn pyn,
Door dien zyn hoogte tot deez* laagte niet kan daalcn.
Watwachtikdan van uwe of helle ofduiftieftraale n
VerlicKting ? daar gy my niet ziet, of zien en kond.
Zo kom ik dan tot u om trooft in myne wond
Verfteende rots! di e my in yzers harde prangen
Aan uwe (leegheidhoud onnozely k gevangen.
Ik bid u laat myn gaan, 't is al om nietgefchreid. .
'k Befchuldi g zonder recht uw onbeweeglykheid,
Mits uw Natuur is onberoerelyk te wezen.
Hier 's niet ontrent dat ik tot mêly kan beleezen.
Al wat ik'zie is wreed, en onbeweeglyk , want
De Hemel en de Rots, en d'overftrenge band
Zyn doof voor myn gezucht, d e Hemel ziet gcdujdig
My hechten aan deez* Rots, terwy I ik ben onfchuldig
Aan ecnigmifdand; e n de Rots die houd mv (taan,
De keten flrikt my , di e my niet en wil ontflaan .
Wyl ik dan geen van dry door traanen en gebeden,
Noch droevezuchtcn kan tot mêly overreden,
En dat 'er geene hoop voor myn verloflïng is,
Zo kom dan eeu wge nacht met uwe duy fterms,
En rukt my in uw fchoot uit dit rampzalig leven,
Wyl ik de zoetheid van my n jeugt moetgaan bcgecven .
Vervloekte Toveres, di e deze ellende my
Doet voelen door de drift: van uwe d wingelandy,
Gy zul t u w ftraf, alsg y daar 't mind op denkt, genieten »
En met uwbloed gelyk uwfuoodcziel uitgieten .
En gy; o Reinout, die uw trouw dorft fchenden, ik,
Verzweer, en vloek u tot de fchrikkely kfte Jchrik ,
Tot d'alderbangfte nood, tot d'uitterfle misnoegen,
Tot d'allerwreedfte dood, die niemand toe kan voegen;
En ik zoek anders niet tot trooft i n myn verdriet,
Als dat my ftervend oog zo veele vreugd gefchied ,
Dat het u duizendmaal ziet fterven , en herlceven.
Ei my! ikkanniecmecr , myn krachten my begeven.
Kom
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Kom bleeke dood verloft myn ziel uit deze pyn,
Door dien het lichchaam door geen hulp verloft kan zyn.
Zy zrseymU
S i L V A A N , M O N T A A N, C I E A ND R A , aandcxtt:*
SILY AAN.

Of gy op bergen (loft Montaan, o f op de heuvelen,
Die d'Hemel ryken, daar men in het zoet zou {heuvelen,
Zo zeg ik, da t geen berg, va n Phebus oog verbrand,
Cenuchten baaren kan zo die niet is beplant
Met boomen en gebloemt.
MONTA AN.

Daar heb ik ook niet tegen;
Maar boflchen die zo dicht met boomen zyn doorregen,
Dat zy den deurgang van de heldre zonnefchyn
Beletten, zeg wat vreugd kan in die boflchen zyn ?
Mits Phebus vleitig oog de vreugd is van de weereld,
Eu dat...
SltVAAS.

Ik bid hou op, zie eens wat ginder dweerelt,
Het fchynt een marmer beeld gehecht aan gene rots.
MONTAAN.

Het mogt de Drommel, 'k zie het roeren.
CLIANDIA.

Wreede en trotfch* >
En onbeweegbre zult gy my noch langer plaagen r
MONTAAN.

Silvaan het is een man.

SILTAAN.

Hy heeft daar flechtedagen.
& . E A NDS.A.

Helaas l bedroefd e maagd, wat leef ik niet in rouw.
SILVAAN.

Wat hoor ik!

MONTAAN.

Bloed! Silvaan , my dunkt het is een vrouw.
O fhoode minnaar!

CLEANDKA.
S.ILVAAN.

Wel, da t wil hier wonder daagen.
Mo»'
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MONTAAM.

Bloed! dat is hier een kans.

C L E A N D R A.

Hoort my dan niemand khagen ?
O wreede Hemel! heeft de hel dan heerfchappy
Opu, terwy l de kracht van helfcheTovery
Uweoogen heeft verblind.
MoNfAlM.

Silvaan, watbakkesje!

Kom, laatonsnadertreeden.

SIIVAAM;

En wattc albafte leden.'
Wat oogjes 1 zie Montaan zo zwart gelyk een mol.
MONTAAN.

Had ik dat bakkesje Silvaan nu in myn hol,
Hoe zoetjes zou ik haar in bei myne armen drukken I
S 1 1 * A A N.

Myn ziel, vanblyfehap, fchyn t te danzen op twee krukken.
MONTAAN.

Maar wie zal van ons tweén, zeg, d'eerft e wezen?
SILVAAN.

Iklachjeleelykuit.

M o NT A AM,

Ik.

CLEANDRA.

Alweer een nieuwe (chrik!
Ik zie daar Zaters, en ik kan die niet ontvluchten.
MONTAAN.

Ei, ei ! w y zullen 't zien.

CLEANDRA.

Verzacht de Heme! niet.

De wind vaa al »/i» zuchw»

MONTAAN.

Wel zoete Engelin,
Wat maakt gy hier alleen r
SILVAAN.

Ik brand, ik brand van min!

CLSANDRA.

Be wreede Armida heeft my aan deez' rots gezwooren
Door
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Door fnoode tovery.

S i t V AAM .

7 o is maar moeit' verlooren,
Pat wy haar trachten om te voeren in ons hol.
M o N T A AN.

Men doed dan wat men kan.

C £ E A N D R A.

O gy vervloekte kol,
UW fnoode boosheid heeft de Zaters hier gezonden,
Op dat myn eer zou zyn door dit gefpuis gefchonden.
S i L v A A N.
Noemt gy ons fnood gefpuis, die halve Goden zyn ?
CLEANDRA.

Vervloekte menfchen, die naauw mehfchen zyt in ichyfl.
M o N T A A K.
0 1 't is geen wonder dat men u verzweerd aan' rotzen >
Die durft door uwe tong de halve Goden trotzen.
S I L V A A N.

Uwe eer , en uwe trots, terwyl gy oniveracht,
Zal doo r onze achtbaarheid ten onder zyn gebracht.
CLEANDRA.

Verloft my Hemel uit de klauwen van deez Leeuwen.
Welaan.

M O K T A AN .

CLEAMDRA.

Help, help, ach ! ach !
S i L v A A N.
De drommel is dat fchreeuwen
Gy hebt een helle ftrot» maar dat en helpt u niet.
Gy moet ons voorwerp zyn.
C L E A N D RA .

Onlydelyk verdriet.
Wytd' Hemel my niet hoort, zo hooren my geen menfchen.
Help, help , ach. ' ach ! ofmart! o dood.'
S I L V A AN .

Voldoed ons wenlchen.

ACASTUS, C l E A R D R A<M»rf<TH>tt,SlLVAAN,MONTAAN .
ACASTUS.

Vat is dit voor geroep! dat u de bükfcm zeng

Veï-
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VervloektcZaters, dat ik. 't bloed vol geilheid meng
Met d'aard daar gy op ftaat.
SliVAAN.

Wie komt ons hier beftooken i
Jk vlocht, 't is hier te heet.
A c A STus,

Eerft zal ik zyn gewrooken.

MONIAiN.

O voeten t help t my nu !

CLEANDRA.

Gy halve Goden, wel
Waar is uw Godheid nu i
A c A ST us.
Ik volg u tot de hel.
ClEiNDRA.

.Goön! 'tisAcaftus, died e hemel heeft gezonden
Om my te redden uit de handen van die honden,
Bat onderaard s gebroet: 'k zie dat myn ongeluk
De hemel heeft beoogd, die noch in 't end myn druk
lp vreugd zal keeren, en myn droefheid in verblyen.
En, fchoonikvaftben , ' k zie ee n einde van myn Jyen.
Ac A S T u s.
Den eenen Zater heeft zyn fnoode ziel gebraakt,
En d'andre is uit myn hand en zyne nood geraakt.
CLEANDRA.

Acaftus, kon ik u met myn genegentheden....
A C A S T U S.

Acaftus! wel wat 's dit ? wat word my n ziel beftreden!
CLEANDRA.

Uw deugd omhelzen, maar myn armen zyn te va(h
A c A S T u s.
Is 't droom ofipookery, Cleandra !
CLEAN DRA .

Ach, Acaft !

A C A S T U S.

Myn Engel, hoe , g y hie r ? o wonderlyk gewemel!
CLEANDRA.

Helaas! en hier gehecht aan deze rots.
ACASTUS.

OHemeli

Wat
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Wat helfche geeft heef t u aan deze kli p gebracht ï
Wie durfde zulks beftaan ?
CtËANDRA.

Armidaas Tovermachf .
Heeft m' hier doen voefen, en onfiaanbaar vaft doen maakefl,
Wyl zy my heeft gezien iri Reinouts liefde blaake o >
Die zy beminde, en om id een volkom e ruft
Met hem te leven, en haar geile minneluf t
Te plegen buite n vrees, heeft zy haa r driftigheden
Aan my betoont, e n ftraks haar geeften vart beneden
Bevoolen my terftond te voeren van ee n Rots,
Gelykgy my hier ziet, Waardoordewreedeentrotfch* .
In volle weelde zweemt.
Ac A s T a s.

O ongehoord e zaaken !
Schep moed, m/ n Hef , i k zal terfton d uwbanden flaakefl.
CLEANÜRA.

Ik bid u , hond toch op , myn trouwe Acaftus laat
Toch afj d e {lagen diegy op myn bocjen flaat ,
Gaan my aan 't harte, eilaas! nietdaf ik vrees voor fterven,
O neen, maar 'k wenfehte wel het leven te beerven ,
Zo lang, dat ik deez dienft die g y my hebt gedaan,
Vermits gy hebt myn eer kloekmoedig voor geftaan t
TJ mogt vergelden ; maar* dewyl ik nu myn leven
Zal einden met myn eer, en ik a moet begeven,
Zo wcnfch ik u veel heil, en zege in uWe min.
A c A s T u s.
O doodely k verdriet! als ik my n Engeli n
Door bos en bergen zoek , dan doen ik moeit' verlooren,
En nu ik weder vind myn hart, myn uitverkooren ,
Verlies ik haar weer op den zelven oogenblik.
Vervloekte Toveres, uw wreedheid vol van fchrik >
Zal eens de Heme l zy n gerechte wraak verfchaffen ,
Kuntgy wannéér 't uluft, di e u maar hoonen , ftraffen»
Zo ftraf my, en verftrik my ook aan deze rots,
Op dar ik met myn lief, u w boosheid zaam en trots
Braverende, uw e mach t en dwinglandy mag fmaaken .
Of wi l haar banden, di e my doodly k knellen, flaken.
C L 1 AN D R A .

AcaüiMï ach , hou d op , g y meerdert maar myn fmert.

VA» A R M I D . 4 . 6f

Ik zie dat ik met recht e»reen gep y nigt werd.
Ik heb de Hemel in my a droefherd onrechtvaardig,
Én wreed gefcholden, nn ben ik deez' ftraflènwaardig.
Ik word mee deze druk en ftrarfe zo verkracht,
Om dat ik uwe min en troubeid heb veracht.
Verlaat deez fnoode, laat haar in haar traanen (likken;
Armida kwam met recht my aan deez rots verftrikkea «
Om dat ik als een rots verhard was in uw trouw,
En haatede uwe min.
ACASIOS.

Met druk beftelpte Vrou,
Cy hebt geen kwaad gedaan ah gy my niet woud minnen.
CilANDli.

Maar ik heb kwaad gedaan, al s my n verleide zinnen
Den trouweloozen fchelm beminde, en owe min
Met haat beloonde.
A c A s T u s.
Ik bid, myn waardigfte Engeh'n,
Vergroot myn fmart niet met uw onichuld te befchulden.
Gy zyt onnozel, en gy moet onnoozel dulden
De fnoodheid van een lot > dat Godloos is en wreed;
Maar zyt geduldig, 'k hoop de Hemel zal het leed ,
Dat gy onfchuldig Iyd, wegneemen, en uw trainen,
Die langs uw kaaken als doorluchte paarlen baanen,
Opdroogen, en ik zal in een gelyke nood ,
Met u verwachten, of myn leven, o f myn dood.
CLEANDRA.

Neen, neen , Acaftusfpaarommynentwiluwleven ;
Die fnoode Toveres, door wraak en moord gedreven,
Zou vol van glory zy n , als zy u om myn nood
Zag lyden, en de dood zag ftervenom my rtdood.
Om dan geen meerder vreugd die wreede meer te geven,
Zo laat, terwyl ik moet , my fterven, blyf gy (even.
Gy zult van d'Hemel, om de min die gy my toont,
Met een volmaakter mi n van andren zyn gekroond.
A cA sT v s.
Ach, my n Andromeda, ikzieg y m y wilt haaten,
Nu uwe min my raad, dat ik u zou verlaaten.
Zo gy hier zyt gefield, dat u een monflerdier
E Ver
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Verflindeo moet, zal ik als Perfeus > door het vier
Dat uwe fchoonheid heett in myn e ziel ontfteeke n
Hrt dier verflinden, en aw dood manhaftig wreeken:
En zo gy ftervenmoet, dan zal men my geen tyd
Zien leven, mits ik ben in u myn leven kwy t.
ClBANDtAi

Ofchrik! ach , wi t is dit! Acaf t de Hemel dondert»
De rots beeft daar ik fta.
AcAiTOS.

Mynlief, zy t niet verwondert.
Want aarde en hemel is bewoogen met uw f mart.
C t E A N D R A.

Neen, neen , hy blyft alleen in myne druk verhard.
'k Zie gins een donkre wolk die herwarts aan komt dry ven >
Die deze gcuwlen baart, n u zal men my ontly ven.
Ac A s T vs.
Wel aan, eer dat gy fterftzult gy gewrooken zyn,
En ik geftorven eer gy raaken zult in py n.
ClEANDIA.

Ach, 'tisArmida , di e met Reinout word gedraagen
Langs lucht en wolken heen, helaas. ' z y dóed my klaagen.
Zy zitten op een Draak en koomen herwaarts aan.
Vaar wel Acaftus, ach! ' t is nu met my gedaan.
A I M I D A en R E I N O U T zitten op een Draak Me door
de lucht vliegt, A C A S T U S , C L E A N D R A ,

aan een rots.

REINOUT.

Hou op Armida, zy heeft draf genoeg geleeden,
Voor 't geen zy heett mifdaan.
Ac AS T us<
Houftand, houftand , owreede !
En overweegt de draf en mifilaad in een fchaal,
En rechte n evenaar, en zie dan of de kwaal
En ftrafdie deze lyd, en gy haar hebt gegeven,
Niet grooter is als 't feit van haar aan u bedreven.
Zyt gy rechtvaardig, toon datgy barrnherti g zyt.
Gy die haar lyden doed, maak ook haar ly den kwyt,
Gy zult meer lof en eer uit haar verlofllng haaien,
Als uit haar hechtenis, i k bid u om de draaien
Van
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Van uwe Majefteit , om Reinouts trouwe min,
Dat gy haar banden flaakt.
R a 1 N o u T.
Myn waardigfte En ge
'k Bid met Acaftus, toon Cleandra mededoogen,
En wilt zyn droefheid en haar traanen toch beoogen ;
Wyzyn gelukkig, ei , maa k hen, doqronsgeluk ,
Met ons gelukkig, en verander hunnen druk
In vreugd en blyfchap; n u myn lief, laa t u bewegen.
ARMID A.

Wel, om te toonen hoe ik ben tot u genegen,
Myn waarde vriend, maak ik haar van die banden vry,
Mits zy aanvaarden zal Acaftus heerichappy.
de boeyens valltn af.
AcAITDS.

Ik zal niet heerlchen, maar Cleandra zal gebieden:
AR M IDA .

Wel aan gezwinde Draak wil met ons henen vlieden,
En voerd ons naar het dal daar wy ons minnebrand
In ruimen volle toom.
D A R E S fihielyk uit komende.

'k Wil mee naar zulk een land,
Al zou ik op een nieuw weer aan een galg genaken.
Wat aan de vreugd belangt, dat zullen wy wel maaken.
Weerftaande Duivel oom, nu hou niet langer Hand,
Ei vlieg maar met my heen.
Volmos neemt Dares op, en 'vliegt met hem weg.
Ac A S T U S .
Wy naar ons vaderland.
CLEANDRA.

Myn waarde Acaftus, ach ! wa t loon zal ik u geven,
Wyl gy bewaart hebt, door uw trouw, myn eer en leven ?
Want ik niet fpreeken kan , verwonne door de vreugd,
Des zal ik zwygende bekennen uwe deugd.
A C A si o s .
Kwam u die harde rots met yzre boejens prangen,
Ik zal u in een boei van trouwe liefde vangen,
F.n houden die zo vaft dat geen vervloekt belluit,
Noch fnoode Toveres u daar zal rukken uit.

EY N D E.

