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Rnftige Kunftkundig e vrin deri,ick begeve my onder de
fchaduwe uwe r E. genegentheden 3 hoopend e da t mij n
Neederlantfche Rijm-regele n II E.
zoo aengenaem zulle n zijn,gelijck z y
voor heenen i n hae r eygen e lpraec k
de FranfcheMajefteyt gevielen . Mij n
Inhoudt zoude II E. te haeft voldoen ,
by aldien ick wilde wijzer zijn dan de n
beroemden W^ï.Gjtünaukj die my den
* i Dicht
-

Dicht-liever naeckt, en zonder voor begrip heef t opgedragen . He t i s
Agrippa di e hede n te n doelwi t ge fteegen is , om op zijn borfi ; te doe n
afklincken d e fteenen de r gene r die
het kraecke n van Venu s dans-muy l
voor de Goden wif t te berifpen. Een e
trooft i s overigh, Maro, en den Sulmoaen , met de n dranckgreetige n
Grieck,en meer and're hooghdravende geeilen , hebben di e prickel s niet
Itunnen ontwijcke n , maer gering gefchat, en Ipottende {lomp gemaeckt:
hare renbaenloo p ickdanin . Doc h
wat aengaet deTooneelkrijters, zulcke haerkloovend e Momufe n fchu w
ick,- want wy zien dat dezen niet voor
hebben, dan doo r heymelijck e fa rnenlpanningen , de Schouwburg h
ftormenderhandt t e overweldigen ,
en als ee n pef l doo r hu n befmette Jijcken aenhan g te vergiftigen: en zoo
het

het i n hun mach t ftont d e voe t de r
zelyjge regee.ringe, (nu zoo veel jaren
herwaerts, tot genoegen en voordeel
der beyder Gödshiiyzen,zo o lof'lijc k
ge voert,) te fchoppen, en te vernietigen, en zigh zelven of anderen doo r
hun kuyperye n dae r i n t e dringe n ,
om alzoo naer hun factie (niet lettende op het voordeel de r armen ) te regeeren, om alzoo uyt t e wercken de
onmaetigheydt va n haer e driften ,
wat is hier uyt te verwachten ? ichade
voor den Armen.
Die o p all e Marckten , Wijnhuyzen , en Biergelagen , ja zelfs o p de
Schouwburgh (wien s toegang zy onWaerdigh zijn,) e n dat by luyden die
tot hu n dienf t al s van hae r hant af vliegen , de zelve opmaecken e n beweegen , de hedendaeghfè regeerin g
der Schouwburgh t e laiieren , en uyt
te krijten, e n vo.o r wanfchepfèlen t e
*3
doo-

doopen , de Speelen die dagelij x al daer werden vertoont : ^vatwercke n
zy toch ? fchade voo r den Armen.
Die hun nie t erf ontzie n d e tegenwoordige Regenten , wien 't opzich t
en ' t beftie r de r zelvig e regeering is
toevertrouwt, te beleedige n e n i n
hun achtbaerheyd t t e quetfe n , en
die hun • fubjeót zij n o p te hitfèn , en
aen t e moedigen to t fcheurin g , om
alzoo de zelve hunne bedieninge walgelijck t e maecken . Dae r z y nie t
anders voorhebben da n het befte de r
beyder Godshuyzen t e bevordere n :
wat ftaet hie r uyt t e volgen ? fchade
voor den Armen .
Overzulx nem e ic k U E . to t be fchermheeren va n de valiche Tiberi nus. Lee s dan , en zeght van m y ondergeteekende , het gen e d e zoo n
van de Zon wierd toegeeygent, toen
Jiem zijn eedelmoedigheyd t uy t Fe bus

bus karos hadde gefmeeten :

IJ Faëton vol yuurs gevallen uyt de baen
Ver wokken ? et>emvel had by yvat groots
beftaen.

Aenvaerd dan d e zoon Yan d e liftige
Tirrhenus , als een eerftelin g de r te genwoordige Regeering,met een zoodanige genegentheydt als hy U E. van
my wer t opgeoffert , zulx vertrou wende wenfehe ick te blijve n

uE.

kunfllievendt leerling
Een 4 van Stachtmaenr i n
Amtterdam, anno 1669.
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Oen %^/iïbula deed Alhas Koning/roeven
Door lijligheydt Agrifpa tviert verheven
Als Vorjt ten Troont in Tiberinus fchijn t
lirrhenus vond dit loos weet ujt te voeren ,
J'erleyd Mezance, en helft hem 't Rijck beroeren
Die 't leven g£ld, daer hy moft Koning zijn.
Lavinia verkrijgt daer door haer krooning ,
Een Onderdaen als Koningjpeelt voor Koning.

V E R T O O N D E RS .
Lavinia, Prince s uyt het Albaenfche bloet.
Allnna, Dochte r van den ouden Tirrhenus, Zuftër van
Agripca.
Camitta, Staet-JufFe r van Lavinia.
Julia, Staet-JufFer van Albina.
Mezance, Neef van den overleeden koning Tiberïnus.
Tauftus, Mezances vertrouweling.
Jbrrhemu, Prins van Alba, vader van Agrippa, en Albina, uyt het bloet van Eneas.
Agrippa,regeerende in fchijn van de Koning Tiberinus*
aujus, offieier s vaii de Koning.
Lijfwacht.

ALBA.

A G R I P-

A G R I P P A, '
Koning van Alba,
OF

De valfche Tiberinus.
HET EERST

E BEDRYF

.

Lavinia, Albin», Camilla, Iutia,
W ongeval Mevrouw, beeft by het mijne niet*
Ik bid Albina, trooft u ze] ven in 't verdriet,
Laet my elendige een zee van tranen ftorten.
Al. Gy kent de pijn niet die mijn vreuchde komt verkorten,
Schoon gy recht vaerdig meent dat uwe tegen/poet
Mijn droef heydt overtreft, ö neen! mijn fier gemoed
Beweent Agrippas doot, gy krijgt Wel weer een minnaer,
Maer ik geen broeder, ach !
u. Zeg
mijne ziels verwinnaer,
O al te ftrengenlor, te bitter, ftraf,en wreet.
AU Het gene dat u druckr, verdruckt my, als gy weet:
Mijn vader leyt geftort.doot 't ftortenvan mijn broeder.
Een yder draegt u min, gy krijgt wel een behoeder j
Wy leven hopeloos, en zien de Prins niet meer.
ÏJ.. Verwijt dat Tiberijn, en 't fchendigmoortgeweer i
Jck weet wel dat ick had een minnaer, ja 'k beminde
De Prins uw broeder, eer dat Albas Rijx ontzinde
Hem 't ltael ftietin de borft, gy zijt verplicht uw haet
Te dragen tot de Vorfr, ick bid Albina laet (ken
.
Uw broeders droeve doot uw hart tot gramfcha p wec Al. Zou ick lafhartig zijn dat zou tot fchand my ftrecken,
Ick minnen den tyran, hy is mijn min niet waerd,
Agrippas prinflijck bloet, zoo gruwüjck langs deaerd
Als goddeloos geftort,ey ii weerwraeckjWy zijn fchuldig
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Dat fchrfck'lijck tnonfterdie r te ftraffen,onverduldïg
Wert mijn gemoed als ick zijn helfche daet beoog.
Hy oopent op een nicaw mijn wonden , fchoon h y hoog
Op zijne zeetel praelt, het recht ontziet geen koning.
Het loon van ftraf,of deucht. is yder zijn belooning,
Dies ze t uwdroefheyd t by mijn droef heydt, waerd e
vrouw,
De tijt verflijt uw ramp.tnaer nimmer mijne rouw.
£«. Dit paft op my, niet u, verdoof doc h niet uw luyiter
Princes Albina, of zijn lichaem in het duyfte r
Beflooten leyt, en uyt dees oogen tranen parft ,
En dat de zarck hem deckt,zijn naem Mevrouw vervarf t
't Geen voormaels is gefchiet, 'kweet't har t treck t va n
eenzufter. •
Al. Uw minnaers droeve doot maeckt my te ongerufter ,
Vermeerdert mijn elend, daer mijne eer verknocht
Blijft ae n de teederheydt van liefde, onbedocht
Heeft he m de Vorft vermoort, hy was mijn vaders oogwit,
Ik ben daer toe te zwak.hy ftort haeft.die vae k hoog-zit.
Mijn hoop verydelr, fchoon wy uyt het zelve bloet
Als koning Tiberijn zij n heerlijck opgevoed ,
Agrippds y ver heeft voor and're uytgebloncken.
De wrede beu! niet zat van moorden, dorft bloetdroncIn vaders aengezicht mijn waerde broeder doón, (ke n
Is dit voor trouwe deucht getrouwe wederloon.
La. Mijn hart mint liefde, geen fortuyn, zy loont te bitter,
Mijn ziel verdoemt de kroon, mijn eygen hartsbezitter
Is die door 't moortgeweer het leven wiert ontruckt.
Een zelve zwarigheydt ons beyde onderdruckt.
Wat trooft is doch voor my, en u, wiil wy zijn fterf lijck.
Doch, dan heeft alles uyt, zijn tyranny verderf'lijc k
Vervalt al eer hy 't weer, uw minnaer moorder is
Van uw doorluchte broer, en 's Rijcx verftoorder is .
Ick ben, gelijck gy weet, uyt 't zelve bloet gefprooten,
Als Tiberinus, en Mezance leyt verftooten,
Zal
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Zal ick dan met dees voet betreden Albi s troon,
Door wettig erfrecht ? neen: ick wraeck hem door dees
Kant gy beminnen die uw broeder ftiet ter aerde. (hoon,
Eneas grooter deucht verrichte, toen de zwaerden
Verbreyden 'sKoning s Jof , zij n grootvaé r zoo p geen
Ontzinnig in,6 neen! te vroom was zijn gemoed, (bloe t
Daer n u zijn nazaet leeft onmenfch'lijck i n 't regeeren.
Verhoopt de tijt Princes, die zal ons anders leeren.
Hy heeft niet waer meê hy zijn zelfs verfchoonen kan ,
Gelijkheydt was de zucht van 't moorden des tyran.
Is dit een Koning zijn ? beroemde te vermoorden.
Mijn wederwraek, barbaer.zal uw lichtvaerde woorden
Haeft ftrafFen,zijn gezicht vertoont een crocodil.
Mijn minnaers bloet zal u doen buygen naer mijn wil.
Ik vrees de Vorft niet meer, die Alba fleets doet vrezen.
Maer wie komt ginder aen ? Albina wie wil 't wezen.
Al. De Prins Mezance die zijn min licht u ontdeckt.
La vinia vaer wel. Alb
. lul. binnen.
Lttvinitt, Mezance, F*ujltts, Camilla,
W komft, Mezans, verweckt
Mijn ingekropten haer ; gy doet Albina vluchten.
Wat jaegt u het waertsaen,ó oorzaeck van mijn zuchten!
Gy ziet hoe elck u vlied, en laet my ftaenalleen.
Mez. Verlaet Albina u! daer toe heeft zy geen reen ?
lek koom u trooften zoo mijn troolt voor u is machtig,
iij.Neenbeve des tyrans.mijn gramfchap brant te krachtig.
Hoe tergt gy mijn gedult, ha •' voorboó van mijn druck.
Me. Gy handelt my te ftraf,die vry ben van een fluck
Daer uwe ziel om treurt: Agrippa was wel aerdig.
Wie vvederhoud eenVorft.'t z y recht.of onrechtvaerdfg ,
Hy volgt zijn drift, za l ick dan zijn om hem verdacht,
Dat is de meening nier, zijn konincklijcke macht
Die zuyzebolt, ick zie hem uyt zijn ftoel gefiooten.
Ay! laet verbolgentheyt uwdroefheyt nie t vergtooten.
Uvvminnaer, dat is waer, "die was oprecht, en vroom,
A2
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Den Konin g wreet, ee n menfeh wae r voo r ic k zelver
fchroom.
Dat hy de Vorft geleeck daer door was hy niet veylig.
Hy wier t ter neêrgevelt te god'loos en onheylig,
Het fneed my door het hart, toen 't ftael hem drong in't
nar
Albanen nevens my, gevoelen uwe fmart. (
t,
Hetganfche hof is met Lavinia bewoogen.
Een weezen heeft Princes ons meenigmae] bedroogen,
Die dagelijx ten hoof gemeenfebap hielde, zijn
Door 't weezenfleets verleyt, Agrippa in de fchijn
Van Koning, en de Vorft Agripp a 't oog verbeelde,
Wy fpraecken vaeck d e Prin s wae r door wy dickwerf
ftreelde
Met waen de droeve geeft, hy is, 't is waer, gedood.
Twee Vorften i n een Rijck, die laft valt 't Rijck te groot,
Gelijckheydr baerde ongelijckheydt tot elcx wonder,
Ik prijs geen wreetheyt.neen! den koning moet 'er onder
Die zulk een braven helt heeft eerloos neêrgeley t.
Z*.Natuur vergeet haer plicht.zy maekt geen onderfcheyd.
Zijn vvreetheyd t is te groot, waer vind men twee in Rijken
Van een gelijkheyt,moet voo r d'een niet d'ander wijken?
't Wa s onderfcbeyds genoegs, verfcheyden va n natuur
Was Tiberinus, en Agrippa, Vorften vuu r
Door eerzucht aengeprikt, raekt lichter laeg te branden.
Zijn goetheydt die beftaet te plagen volck, en landen.
Daer tegen was mijn lief geneegen om den laft
Van 't Algemeene beft te dragen, 'k hou voor vaft
Dat dit de oorzaeck was dat Tiberinus wacker
Hem na het leven dong, zijn grootsheyt duld geen macO ongeüjc k gelijck ! gelijck maer niet in aert, (ker
.
Des Konings moorrgeweer my deze droef heydt baerd,
Zoo vroom als d'eene was, zoo god'loos was den ander.
Mez. Uw heevigheydt die is te heevigb, zegh wie kan der
Verdoemeiijcker dae r betoonen aen een vrint,
Een Prins in vrind/chaps fchijn t e moorden, hy bevint
Zijn
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Zijn zelfs vol naberouw, 't gewiflen houd he m fchuldi g
Aen uw Agrippés bloetj dies bid ick weeft verduldig,
De wroeging die beklaegt uw leer, en ongeval,
Heeftgift'ren m y omarmr, en fprack Mezance , 'k zal
Voort na die Schoone gaen, haer bidden o m verfchoo ning,
Zoo toont mijn need righart, het harte van een Koning.
Hy weende bitterlijck; ick hoorden 't zuchten aen,
En fprack ick heb te fchelms haer en mijn zelfs verraên .
Wilt in uw droef heydt u manmoedig nu verkloecken,
Door dien zijn Majefteyt u komen zal bezoecken.
IA. Ac h hemel! zal ick dan gedwongen moeten zien
Mijn minnaers moordenaer.voor wie n dat ik moet vlión,
Beoogen 't bloedig ftael, dat in zijn bloetdorft bade n ?
Mijn droefheydt die vergroot, ay laet uw raet my raden
Het geen te raden is, eer dat het wert te laet.
Men. In 't eerft gevecht wiert hy den overfellen hae t
Der fchickingen gewaer, toen eene pijl doorboorden
Zijn hant, gevoelde hy de ftrafder goón, het moorden
Verdraegt den hemel niet, een voorbeelt dat hy moet
Geftraft zij n die te wreet derft plengen Princen bloet.
L*. De goden wreeckers zijn van die onnoozel fterven.
Laet Tiberinus door het zelve ftael verwerven
Het gene Agrippa trof.zoo krijgt de weerwraeck kracht.
De pijl door 's Konings hant gedreven, toont de macht
Der goden, die 't gewelt der dwingelanden pletten.
Zijn grootsheydt is te kleen om tegens haer te zetten.
Een dootflag wert door ' t bloet des moordenaers geftilt,
Dies zal het noodig zijn het zijne wert gefpilt .
Barbaren moet men in hun wreetheydt achterhalen ,
Gerechtigheydt en eer bezet ons nauwe palen.
Mtz. "Zoo ongelovigheydt dit hart had eer vermant,
Zoo voel ick nu ter tijt hoe dat het zelve brant
In liefde r'uwaerts, ja mijn ziele moet gelooven
Dat een aenbiddelijck leef t heerfebende daer boven.
Ick moet bekennen die wel eer in twijfel [lon t
A3
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Als dat 'er goden zijn, uw fchoonheydr my doorwont
Ontdeckt mijn doolingen, Mezance wcrt beftreden
Van een verflindend vuur . verhoor doch mijn gebeden.
La. Het zy daer meê zoo 't wil, ick kan niet veynzen heer,
Agrippa ick bemin, fchoon dat hy leeft niet meer,
"k Heb voor een and're Prins geen liefde toch meer over,
.Maer haet met lijf en ziel mijn waerde levens roovcr.
Den hemel in mijn lief befiooten had al 't geen,
Dat van Lavinia wiert heyligaangebeên,
'k Zal in mijn ongedult my houden heel verduldig,
De liefde is aen ons een danckbaer offer fcholdig ,
En dan niet meer; hy heeft hem willig fteets betoont,
Dies moet zijn liefde zijn met wederliefd' beloont.
Beroemde ziel, het is teveel tweemael te minnen,
Wel aen lavinia, koom wilt u zelfs verwinnen.
Met. PrincefTe, ach ! hoe kan een doode Agrippa u
In liefde branden doen ? en zijn voor 't leven fchuw,
Zal hynaer zijne doot uw lijf voor noot bewaren,
Of is Lavinia met hem na 't graf gevaren ?
l.eg deze d waesheydt af: zoo uwe wraeck groeyt aen,
Zoo hoor Mezance noch, kunt gy mijn zucht verfmaên,
Laet doode doot zijn, ay doorluchte toon my liefde.
La. Zulx ka n nie t zijn, de Prins was di e deés borft doorMK. Ondankbare.bewae r voor u uw roornigheyt, (griefde.
Vergun Mezance dat zijn liefde voor hem pleyt,
Zoo zal ick noyt vervaert verfchijnen voor uw oogen,
Die royverfchricken, ach .' waertgymétmy bewoogen .
N»tuur heeft u en my haer gacven meê gedeelt,
Lavinia die haet, het geen Mezance ftreclr.
Helaes! waer toe geklaegt.wijl gy geen klacht wilt hooZult gy de oorzaek zijn dar ick zal gaen verlooren. (ren,
La. Zacht! zacht Mezance! (lil, daer komt Tirrhenus aen .
Bedroefde vader, 'k ben met o geheel belaên ,
Zijn weezen ftaetverbaeft I ó hemel wat zal 't wezen ?
Mijn hart getoygt vcelquaets , he t klopt vao angft, en
Dreygt Ons een donderflag. (vrezen
,
Jinhf
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Tirrhems, L»vimx, Mtx.<mci, ïauftus, Camilla,
Yn heer, verfchoon dat ick
ü koo m verftoorcn, 'k breng een boodfchap daer de
fchrick (moorde
r
Zelfs voor verfchrickt,helaes! mijn kinr.mijn zoons verWil u begroeten, elck vlied voor dien Rijxverftoorder,
Lavinia, dees hoon in mijnen ouderdom
Valt ftrafferdande door, hy wend hem van my om,
En keert my ftuursde neck, zijn ongeftuyme zinnen
Vliên van mijn dochter af, h y tracht uw hart te winnen.
IA. Mezance, zoo uw ziel mijn ziel haer welvaert zoeckt,
Zoo wederhoud de komft van die heel Alba vloeckr,
Tirrhenus van zijn zoon, my van mijn lief beroofde,
Door 't ftortendhartebloet, zijn g'ory heel verdoofde,
lek volg Agripp a na, 'k wil dien Tyran noyt zien.
Mez,. Op uw verzoeck Mevrouw, zal uwe wil gefchiên,
De liefde t'uwaerts doet my tot den Koning fpoeden.

M

binnen.

Tirrhtnus, Lnvini», Cimiüiu

om Tiberijn zijn voorneem te verhoeden
PHyRinces,
Gaet Prins Mezans vergeefs na AIbis Rijxtyran,
is onmenfchlijck, boos, wreet tegens yder man,

Zijn hart is heel verhart, waer zulr gy u begeven
Daergy uw lijf vertrouwt 'uweere , en mijn leven
Die loopen r'zaem gevaer: wat zullen wy beftaen,
• Mijn zoon is als gy weet ons beyde voor gegaen,
Hy vreeft die gene die n hare gunft betoonen.
L«. Jck vind haeft plaets voor my.
Tir. Wa
t plaets zal ons verfchoonen ?
Wat trooftgenjer die geen die ftadigtrooft'loos is ?
De alverfchrickb're doot mijn laetfte toevlucht is.
Mijn jaren zijn te poft verby, ay zeg, wat vrezen ("ze n
Heeft een die nimmer vreeft.door vrees dees haeren reeWel eer als bergen boog. Wi c hoort niet mijn gefteen,
A4
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En heeft meelijden met mijn droevi g ziels geween.
Die 't niet ter harten gaet, ick was wel eer zijn vader ,
Maer nu helaes! niet meer. Lavinia trcê nader
Gins komt de Koning, met zijn lijfwacht, ' t lijf gebergt.
Der Vorften gramfchap wil voor nimmer zijn getergt.
Agrippa, Mevtnce, LauzMs, Alis, Tirrhenus.

ttgtns Mtxjmu. *"? Wijg van Lavinia, ick wi l haer zien, en
"
fpreecken,
Wie derft die flonckcrftarvoor mijn gezicht verfteecken ,
Nu ick den fcepter zwaey op Albas hooge troon.
tegens L<utz.ut. Laet voort he t priefterdom volbrenge n mij n
geboön,
Dat zy het wieroockvat voort zwaeyen voor d'altaeren,
De dondervoocht bedanckt, en my dié de gevaren
Verdreven uyt het Rijck, ick heb de vree herfielt,
Mijn trouwe zorg weêrftont de s vyants ftreng gewelt,
Toen Alba wiert gedreygr: men eer my dan als koning:
De vrede wiert met my beveftigt, toen mijn krooning
tggtns Atis. My kroonde als opperhooft, gun, Atis, geen geAen die my fprecken wil.ahvaer 't dat ick verloor (hoo r
De konincklijcke kroon, mijn wille moet gefchieden.
Wie fluyt de deur zoo trots ? wat duller Eedellieden
Verftooren mijne ruft ? T»>. Dat is door mijn bevel.
Ha fnoode zoon ! vergeefs ick gryze, hope ftel
Op u vermeetelheydt, ha fpijt! ba fchant!
Ag. Mij
n vader !...
Tir. Ick ken u voor geen zoon, maar wel voor een verrader
Van Prins Tirrhenus, en Agrippa, weet gy niet
Als dat wy fteeckent'zaem in 't midden van 't verdriet .
Het vaderlijck e har t moet ick door dwang verwerpen.
Gy hoorde nevens my u in dees noot te fcherpen,
Te waecken nacht, en dag, doch nu ons niemant hoort
Zoo luyfter na mijn reen, Agrippa, 'k bid ay fmoort
De liefde die uw bart Lavinia komt dragen,
Een liefde die ick, maer gy 't meeftc zult beklagen.
Heeft
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Heeft vaders voorzorg niet uw hooft gekroont met lof?
Vrecft elck u niet als Vorft in het Albaenfche hof ?
Voorzichtigheydt heeft u door my ten troon verheven,
Is mijne zorg mijn kint niet meer by u gebleven ?
Dat gy uw vader wraeckr.cn wulpfe min verkieft. (Heft .
Ag. Mijn heer.gehoorzaemheydtniet grae g haer glans verIck heb voldaen al 't gene ick fchuldig waer te houwen,
En noyt mijn plicht verzaeckt, fcheld my voor geen ontrouwe
Ontaerde zoon, die 't goet van vader niet erkent;
Waht alzoo dra Qns hcyr van Alba was gewent,
En toen d'allarm trompet van 's Konings legermachten
Opdefrontierendeed demuyter y verzachten
Van 't ongebonde volck, was,Tibérinus daer
Verplicht teJcomen om de ruft t e brengen, maer
Deftroom va n Albulusdeed he m de ziel uyrbraecken:
Geen lijfwacht die de Vorft befchermdetoen mof t waeken
Voorzichtigheydt, en lift, terwijl de ftroom de macht
Verwon van dien ryran, hebt gy te weeg gebracht
Dat mijn gelijckheydt bleef als wettig Vorft regeeren,
En tot meer zeeckerheydt, deed gy het leger zweerin
De Prins Agrippds doodt, die noch in 't leven is,
Te wreecken vol van moer, om zoo de duyfternis
Die haar gezicht bedwelmt, niet fpoedig af te wenden,
Voor Tiberinus my al 't oórlogsvolck erkenden,
Toen de archliftigheydt gaf uy t, hoe dat de Vorft
Agrippa ftiet hetftael in zijn helthafte borft .
T;r.En om mijn voorneem.zoon.een beeter fchijn te geven,
Verliet ick u om reen, dees leden deed ick beven,
En tranen biggelen al zuchtend, mijn gezicht
Zich droevig toonde hield 't Albaenfche volck verplicht.
"Wiekróonen torflen wil.fchroomt Vorft,noc b onderda nen.
Noch eenmael leen gehoor aan 't vaderlijck vermanen.
Verbal die ons verbant," blafch uyt de helfche vlam
A f
Die
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Die uy tLavinia zijn eerfte oorfpronek nam,
Verwin n zelfs, en denckt aen 't vorftelijck vermogen .
Ag. Hoe mag een koning dan noy t een Princes beoogen,
Weérftaetde goude ftafde vorftelijcke min ?
Een Vorft die is een menfcb, een menfch leeft naer de zin
Waer roe natuur hem trekr.die troonen derft bstreeden,
Mig die niet zijne min aen die hy mint befteeden,
Wat is een Koning dan, een flief van flaverny.
Tir. Dees doolingen verlaet, bemint de beerfèhappy,
Het vorftelijck ontzag vermag haerniet te fpreecken,
Die 't heerfchend Alba heerft.zal die gedwongen ftneecUm wederliefde, neen? de gloor uws majefteyt (ke n
Van 't omgelegen volck geè'err wert, en verbreyt,
Uw grootsheydt volgt de Vorft, voor minder wik niet
fcbricken.
Ag.Hy mind e de Princes mijn zufter, zal 'k my wieken
In bloetfchant ? dat zy ver: hoe zijt gy zoo vetblint.
Albina, als gy weet, vorft Tiberinus mint,
Bemin de goude eer, en laet dien gruwel varen.
Tir. 't Is voor my eer genoeg, na ick op uwe haeren
Zie Albas kroon geveft, nugy de troon betreet.
Ag. Oprechte liefde doet, mijn vader, niemant leet,
Uw al tegrooten zorg maeckt mijnelende quader.
La vinia alleen die Schoone is de ader
Die my bet leven geeft, wat zwaerigbeydt vind gy
Dat icïc aen haer ontdeck uw lift, en veynzery.
Tir. Zy is te jonck, en teer, te wulps, en los van jaeren,
Haer is zoo veel niet als my over 't hooft gevaeren ,
Dejeugt begrijpt niet wat den ouderdom begrijpt.
Het is de Tijt die door de tijt de herflens flijpt.
Mijn zoon.zy weet noch niet waer zy behoot t te zwijgen.
Dit fchadelijck gebrek der vrouwen aert is eygen, (licht .
Wat men op 't hoogft verbiet, raeckt 't aldereerft aen ^
Steun op uw vaders zorg, en volg maer eer, en plicht,
Zoo zult gy in dit Rijck delaft en zwarigheden
Vernietigen, mijn kint weeft met mjjn raet te vreden,
TO
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Het konincklijck ontzag geld meer als 'c vrouwen oog.
Ag. Ach! kent gy dan niet meer die deze ziel bewoog.
De kroon, en fceprer zijn zoo fchoon niet alsze blinken,
Wiens laft de haeren druckt.'t hart doet in vrees verdrinMijn vader voelt niet meer die zoete zoetigheydt. (ken .
Den hemel als gy ziet dreygt ons met zwaerigbeydr.
Wy vinden tot ons leet meer dan gewiiïe blijeken.
Men dient der Goden haet voorzichtig te ontwijeken,
De pijl die deze hant doorwonde, toonde dat
Door fcepterrooven wy te eerloos zijn beklat,
Sla neer uw oogen, en gedenckt, dat wraeck zal toonen,
Wie Vorftenftaven roof t men met de doot moet loonen.
Tir. Vreeft voor den hemel niet, die u begunftigt is
Nu gy voor Koning fpeelt, verwerp uw droefenis ,
't Nauwkeurig oog kort u niet uyt eickander fcheyden ,
Eenweezenheydt hetHofgeduuriglijck verleyden .
Den hemel door zijn doodt maeckt u geluckig zoon,
Voor ongeval leeft gy door my bevrijd, ay toon
Datgy een Koning zijt die volck'ren kunt beftieren .
Zijn niet uw onderdaens de trotze Rutulieren ?
Dat gy de zetel hier als opperhöoft beklee t
,
Is aller Goden wil, de Rijxtyran boe wreet (ten
Wiert van haer gramfchap uyt zijn hooge troon gefmeeWiens goddeloosheyttrouw, en liefde had vergeten,
U in zijn plaets geftelt, ja dees vermaerde Stade
Met Princenbloet geverfr, te dier en waerd gefchadt ,
Scheen eer een moortfpelonck.als Konings Hbf,regeren
Roept om voörzichtigheydt, laet nu uw vader leeren,
Mezance is te groots, en oock 't gezag niet waerd,
Fortnyn heeft u mijn zoon tot dit geluckgefpaert .
De Koningen zijn nier voorbeelden van de Goden ,
Weeft haer gehoorzaem in 't volbrengen der geboden,
Ag. Zijne onrechtvaerdigheydt druckt Albds zetel niet,
'k Verfoey zijn wreetbeydr, en onmenfcuelijck gfibiet ,
Zijn gruwelheden zelfs hem van het licht beroofde.
Eneas bloet door hem alleen haer glans verdoofde,
Tir*
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Tir. Eneas bloet! ba fpijr. ee n peft die 't al verwoed,
Mezance Konings neefis mee van 't zelfde bloed.
Jupijn fteltin uw hant het Vorftelijck hanrhaven.
Zogt Tiberijn ons niet te drucken als zijn flaven,
Verftiet het Priefterdom, en 't goddelijck altaer,
Toen'twirgefnecuwde hoof t moft vluchte n voor t van
daer,
Volharde tot zoo lang het blixemvuur van boven
Verzengde zijn gewelt hem dorft van 't lijf berooven.
Gy ziet uw vader heeft de Goón haer wil volbracht.
Hy leyt verdelgt, en gy hebt in uw handt zijn macht.
Ag. lek zal, Heer vader, 't Rijck beftieren naer vermoogen
Als gy Lavinia mijn Schoone wilt gedoogen.
Tir. Heeft dan l.avinia meer macht als 't Koninckrijck ?
Wie is zijn Majefteyt in heerlijckheydt gelijck ? (den ?
Ag. Zeg waerom moet mijn min voor uwe ftrafheydtvlieTir. Mijn zoon gehoorzaemt doch het vaderlijck gebieden.
Ag. Een ander nevens my die zelfde fchoonheyt mint,
Zijt gy gevoeleloos, of is mijn vader blint,
Dat hy niet zien wil die ick min, en noyt zal fchuwen.
Dit Koninklijcke kl*er, doet de Princes vernuwen
Agrippa in de fchi jn des Konings, haere haet
Verzecckert waere min, zy blijft mijn toeverlaet,
De trotsheydt diezy toont getuygt ftantvafteliefde.
Haer teederheydt voor langdees fiereborft doorgriefde.
Tir. Wel aen dan bluft uw vlam ,ftreelr, lief kooft, lonckt ,
en kult,
Tot dat een gladde dolek uw zotte liefde bluft.
Als't fpringend hartebloet Agrippa doet verfmooren ,
Dan zal hy, doch te laet, nae vaders reden hooren.
Aenzienlijckheydt om min verbant gy van u af,
Wel, koo m geniet voor Kroon, het naere duyft're graf,
Doch, om 't Albaenlche Hofgeen achterdocht te geven,
Zal ick de Koning die verhuyft is uyt dit leven,
Vertoonen heel bedroeft uyt 't water opgevift
In Piins Agrippas fchijn, door Prins Tirrhenuslift»
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Den Adel zal met my het Vorftlijck lijc k beklagen,
Hoe mijne ouderdom mof t 's Konings wreetheydt dra Houd in den kercker my wel ftrengelijkgeboey t, (gen.
Zoo kunt gy zien den haet die by den Adel groeyr.
Mijn liftigheydt zal u baer liftigheydt ontdecken ,
Zoo gy wilt wel doen, laet Lavinia vertrecken .
Speel nu een Konings rol, zoo wert u naem geviert,
Gedenckt als dat dit wert door vaders lift beftiert .
Uw trouwfte vrinden doet op 't fpoedigfte vcrgaed're n j
Maer laet Lavinia voor al de Troon niet naed'ren.
Ag. Dees al te harden daet ftrijt tegens plicht en bloet.
Tir. Verachting die de zoon en vader leven doet,
Gewilligh wil ick my tot deze laft vcrneeren ,
Nu ick u gloryrijck zie Albds kroon regeeren. binnen .
HET T W E E D
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lnlia. Albina.
ie droevige Paleys is d'oorzaeck van uw ramp.
't Paleys niet, maer de Vorft, ö Iulia! ick kamp
Hier met mijn bloer, daer met die myne ziel beminde.
Waer zal ick de Princes nu op het zeeckerft vinden ,
Wijl zy den Koning fchroomt ? die ick bemin, en haet,
Hy was die myne broer, mijn vaders toeverlaet,
Zoo jammerlijck, en wreet,dorft va n het licht berooven,
De liefde en natuur, Lavinia, dringt boven.
Mezance oorzaeck wa s dat my de Vorft verliet ,
Genegentheydt Princes, die u en my gebiet,
Doet my naefpooren wae r gy vluchtend zijt geweecken,
De goede kans van ons dient niet te zijn verkeecken ,
Zoo wert de wraeck verzaet die ons geduurig moort.
Maer hoe! wat zal dit zijn ? ick ftaeverzet, de poort
Dat buytens tijt heel dicht, en (ril, dus toegeflooten ?
lul. Dat doet den Koning die uw droefheyt kom t vergrooten,
Wiens voorgenomen daet ontftek u w droef gemoedt,
Hy
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Hy wil Lavinia zelfs zien en fpreecken.
Al. '
t Bloedt
Zal hem dien gruwel zelfs in 't aengezicht verwyten ,
Barbaer, kunt gy uw min zoo goddeloos verfmyten ,
Dat gy haer minnaer, die mijn broeder was, ontzielt.
Albina, ach 1 hy heeft de liefde heel vernielt ;
Genegentheydt is weg, 'k zal hem de moort voordellen
Heel onverzaegt, en zien of hy niet zal ontftellen.
lul. Ontzie geen broederbeul, als Alba is bekend
De oorzaeck van uw druck, en vaders zielselend.
Al. Eer hy de doodflag deed koft h y mijn ziel behaegen,
Nu vree s ick den ïyran zij n goddelooze lagen,
Gy weet wel dat de Vorft is aller plagen bron.
O Julia , ick leef verwonnen, fchoon ick won. (de
,
Die onverwinlijck fcheen, eer 't ftael mijn broer verdelgNu is het dat de haet de bitze nijt inzwelgde
Voor liefde tot de Vorft, 'k ontdeck getrouw mijn min
Aen u als een vriendin, om als een vyandin
Agrippds moordenaer zijn levens draet tekorten.
lul. Uw minnaer
AU Di
e verwoed zijn eedel bloet dorft ftorten.
Een Koning, Julia, Ichept nimmermeer zijn luft
Aen eedel Princen bloet, ick zie mijn wraeck gebluft ,
Nu dat mijn hart hem is ontrooft, dien al te wreden
Schept vreugde in mijn leer, wil hooren raet.noch reden,
Zijn wreetheyd t hol t a l voort , ken t my noch mijn e
noot,
Ji zijne trotsheydt prangt my felder dan de door.
Hy die mijn minnaer was, heeft mijn geflacht bedorven ,
Mijn min en broeder zijn op eene tijdt geftorven ,
'k Verlies een Koning die mijn broer heeft neêrgevek ,
O hemel ! kunt gy dan verdragen zii n gewelt
Daer zelfs natuur wil dat ick dien Tyran moet haren,
Mijn eygen bloet vergeer, kan ik haer beyd verlaten ,
De liefde deelt mee my de tranen, en het bloet.
ld. Weêrroep t het gene dat u fcha, geen voordeel doet,
Uw
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Uw vader is als gy met droef heydt overladen.
Al. Mijn broeder, kan mijn min dan eerloos n verraden ,
O neen! het zufters hart, neemt tot uw lijck haer wijek .
'k Min Tiberinüs, en vervloeck zijn grawlijck Rijck ,
Te minnen, haten, en te lieven heeft zijn reden ,
lek waer met u, waerd gy dan met mijn bloet te vreden,
Tyran, gy voelt niet meer de ziels genegentheên ,
Door Prins Agrippdsdoot d e zacht va n min verdween.
ltd. Ontzag hielt mijne tong geboeyt.laet af dees woorden,
't Is Alba wel bekent dat hy uw broer vermoorde,
U vader als gy ziet die volgt zijn zoon op 't fpoor .
Albina zie wel toe, leen oogendienft geen oor,
Zijn liftigheydt vermijd , zoo hoed gy u voor plagen,
Rijxtyrannyen zijn onmenfeheiijek t e d ragen.
AU Mijn wonden opgekraptzie ick voor noyt geheelt,
Wat in dees boezem woont heb ick n meêgedeelt,
Wie kan de feilen drift va n zijne weerwraeck zuffen ?
Mijn opgereezen vuur is qualijck uy t te blaffen,
Mijn zwackheydt is te zwack om alles uyt te ftaen.
lul. Wie wijsheydt mint zal aen dehant van reden gaen,
Dit kanckerende quaet zou uw gebeent verteeren.
Uw minnaer, en uw beul, zal eeuwig niet regeeren ,
Een yderleeft bevreeft , door Albds geefelrcê,
Wy zijn de wreetheydt zat.weeft gy zijn fchijnmin moê .
Schroomt dien ontmenfehden menfeb, zoo hebt gy niet
te fchroomen ,
Zulx doende zultgy.....
Al. Zwijg
, 'k zie vader ginder komen.

O

Tirrkenut, Albina, Julia.

harde Tyranny 1 6 al te wreden zaeck!
Albina, ach ! mijn kin:!
M. Mij
n vader.'
Tir. Help
t de wraeck
Volvoeren.die mijn ziel tot weerwraek aen komt manen,
Een nieuwen overlaft doet my veel zilte tranen
Langs
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Langs 't rimplend aengezicht neêrbiggelen, gaeziet
Gecroawe Iulia of iemant ons verfpiet.
Mijn droeve elende kan ick u niet zonder klachten,
Noch lijfs ontftelrenis verhaelen , al zijn krachten
Spant den Tyran by een, hy ftaetnae ons verderf,
Lavinia, noch ick by hem gehoor verwerf,
Die mijn roemwaerde zoon van 't leven dorft berooven ,
En fchendig mijne eer met lafter tracht te dooyen,
Zijn onbefchaemtheydt my in 't aengezicht verwijt
Als dat hem de Princes door my haer gunft ontzeyd,
Op halsftraf hy verbied die Schoone aen te fpreecken ,
Aen vaders bloet zoeckt dien barbaer hem noch te wreeUw broeder heeft zijn luft ten vollen niet voldaen, (ken ,
Die Prins Tirrhenus is manmoedig voor gegaen,
Wy zijn, door dit verdrier, gedunrig in verdrieten.
De (lam, en telg, ö telg! een zelve lot genieten.
Ik ben Albina, als gy ziet, al levend doot.
Wie zal naer mijne zorg voor uwe kuy fche fchoot,
Door mijn aflijvigheydt, een vader u verftrecken,
Om uwe zuyverheydt te hoeden voor bevlecken.
Dat ick te leven wenfch is maer om u alleen,
Voor my, 'k heb ziels verdriet en fmaets genoeg geleên,
Ick zie ai door 't bedrog , en loosheydt der tyrannen.
AU Nu dat den Koning u wil uyt het hof verbannen,
•En gy Lavinia niet fpreecken moogt , noch zien,
Zoo zorgt voor u, en my, wilt zijn gewelt ontvliên,
Haer wijs beleyt den Vorft zal brengen tot bedaren ,
Zoo leven wy gered uyt noot, en lijfs gevaren,
De Rijxplaegs gramfchap moet terneder zijn geleyr.
Een wrede Koning acht geen mins befcheydenheydt.
Door zoetigheydt men moet verbolgenen lief koozen.
Tir. Ick zou mijnzelfmijn kint.dae r door verreukeloozen .
Kan ick aenfpreecken, die ick niet aenfpreecken moet ,
Hy fcbijnt by beeren, en geen menfchen opgevoed .
M. Zijn liefde
Tir. Za
l u wel verachten, niet beminnen,
Zijn
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Zijn rrorsbeydt nimmer is door weldoen t e verwinnen.
Eenwezenheydt te ftoot, ftiet mijne zoon in 't graf,
Waer van dat ick helaes.' gevoel de fmart te ftraf.
Al. Wilt als een vader ons dan vaderlijck befchutten ,
Lavinia, en my in alles onderfiutten.
Zoo wreecken wy het bloet van minnaer, en van broer.
Verfchaft de n Koning 't geen Agrippa wedervoer.
Tir. O dochter! 'k he b voo r lan g getracht he m te door»
ftootcn.
A\.Qat fpreeckt deRijxprinces de grootft' der troongenooHitft op de burgery, neemt tijdt en uur wel waer, (ten,
Helpt den tyran van kant, mijn broeders moordenaer:
De moedigheydt van ons hem moedig aen zal randen.
Ick gae haer zoecken n u mij n wraeckflaet aen het branStelt ziel en hart geruft, w y zijn elkaêr getrouw, (den .
Tir. Wel aen mijn kint, gae zoekt die hooggeboren vrouw,
Of uwe broeders doot haer koft tot weêrwraek wecken,
Hoe oud uw vader is hy zal een hulp verftrecken,
Hy heeft te lang geleeft, dien wreè barbaer moet voorr.
Mijn wil hebt gy hier in Albina wel gehoorr. Tir.binnen .
Al. Heer vader ick verhoop dees zaeck zoo uy t te voeren,
Dat u, noch geen Aibaen het harte zal ontroeren.
O lulia ! ick voel my tot den ftrijdt gehart,
Ick, noch mijn vader duit niet meer die hoon, en fmart ,
En de Princes vervloeckt zijn ongerechtigheden.
Ik zie door onze macht zijn tyranny vertreden.
Maer zagr, gins komt zy zelfs, zoo zy my byftant bied
Wert Tiberinus trots verbrijzelt heel tot niet.
Lavinia. Albina. Camilla, lulia.
Rinces, ter goeder tijt dat ick u kan begroeten,
'k Had voorgenome n u t'ontdecken mijn ontmoeten.
Een nieuwen overlaft maeckt my den geeft ontruft .
Den Koning Tiberijn doo r zijn vervloeckte lult
Befpat va n Princen bloet, dien helt die'k aen zal bidden
En niet vergeeten kan, die in mijn hart het midden
B To
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Tot zijne wooning heeft,hy wil door dwang,ick fchrick,
My zien, en fpreecken aen , 'k vrees yder oogenblick,
Wat of zijn voornee m is ?
Al. Zij
n razerny gaet veerder
Als gy wel dencken kunt, hy zal niet ruften eerder ,
Veel min vernoegt zijn, voor zijn voorneem is voldaen.
Hy wil vry meer als zien ?
Lav.
Barbaer, wat gaet my aen f
AU Hy draegt u liefde toe.
Lav.
Ick haet, en vloeck dien fnooden ,
Wat kan dien wreede menfeh my meerder doen als d ooGy geeft my door dees reen een dodelijcke wond. (den .
AU Mijn vader dit bekenr. Princes, geraden vond
Om aen u 's Konings wil, en voorneem te verklaren,
Het Vorftelijc k ontza g belettend 't openbaren,
Hy bad u anders zelfs gefproocken van dees daet,
Een vuur wiens vlam verflond Agrippi s levens draer.
Lav. Helaes Albina! ach! ick hield voor hem verborgen
Mijn liefde heel bedeckt: niet vry van angft, en zorgen,
De minnenijt een Vorft va n reed'lijckheydr ontbloot .
Hy Was het die mijn Prins zoo eereloos doorftoot .
Al. Doordringende gevoel, wat doet gy my gevoelen,
Des Konings minnenijt zal nimmermeer verkoelen,
De liefde van mijn broer, die zufters hart doorboort.
Het is Vorft Tiberijn die eerloos heeft vermoor t
Agrippa die gy mint, dien wreede blixemflinger
Zijn nartaêr heeft geraeckt, dien trotfen burgerdwinge r
Heeft di t flachtoffer opgeoffert ae n zijn brant,
En tegens uwe wil u aen die daet verpant,
Waer door gy deelgenoot geworden zij t van 't woeden.
Lav. Ach! mijn gedachten die verfchricken, zulck vermoeden
Verban die voort van u, mijn lichaem beeft, en fchrickt.
Tyran waer hebr gy u zoo reuck'loos ingewickt.
Barbaar, ac h minnaer s beul ! ach! moorde r van mijn
waerde.
Ah
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Al. Hy is Princes niet waerd dat men hem langer fpaerd e
In 't leven, neen! hy moet verdelgt zijn, wijl den haet
Op u,en my gevat, verwecken zou meer quaet.
Laet uw voorzichtigheyt zijn wreetheyt onderdrucken,
En onbarmhartigheydt, zijn toornigheydt doen bucken,
Schoon haet hem tegen was.
Lav. M
y quetft mijn minnaers doot
't Za wreecken wy ons nu, 't is meer als tijt j d e fchoot
Des aerdrijx die mijn Prins houd voor mijn oogbefloten i
Vergun, ö moeder.' my een legerplaets, 'k zal ftooten
Vol dapperheydt het ftael in zijne moorders borft ,
Dit is den laetften dagh, hy yzelijck bemorf t
Magb 't ingeflorpen bloet ter keele weer uytbraecken,
Mijn hart vervrolijckt haer, en fchijnt in vreugt te blaecken„ (wreeckr
i
Alb. Me n fchroom t gee n lijfsgevaer , als yde r ee n zic h
L»v. Wieeedel is van moed.toont wie hem heeftgequeekr ,
Mijn liefdeden tyra n zal razende vermoorden.
Vorft Tiberinus noy t va n zulck een weerwraec k hoor Het is onmogelijck t'ontfchuldigen zijn daên,
(den^
Door uw heer broeder heeft h y kroon en (taf verraên.
Mezance Konings neef getrouwe hulp komt bieden.
Wat ziet men wonderheên door liefde al gefchieden,
Dat uwe vader in dees zaeck voorzichtig gaet,
Zijn trouwe zorg is ons een vaften toeverlaet .
Princes hy ziet ten hoof uyt meer als Argus oogen,
Een yder toont hem gunft.ick zi e den trotze.en hoogen,
Ontzinde Gerion ten afgront al geftort.
Mevrouw, den Koning ? 't waer beft onze reen gekort.
Al. Te wrede, nadert gy ?
Lu. Uy
t ftoutheydt, om te plagen,
Die zijne tyranny gewillig niet wil dragen.
lul. Het zal geraden zijn, gy u voor hem verbergt. ^
Al. Zijn darcelheydt mijn min heeft al te veel getergt.
B2
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Agripp», Albinix. luli» , en't gtvolgh.
U 't zegenrijck geluck my doet de troon opfteyg'ren,
Getrouwe bontgebuurs geen trouw e byftan t wey Leef ick Albina beelgeruftig buyten noot,
(g'ren,
De liefde die ontziet geen kogel, vuur, noch loot.
Mevrouw, 'k genoot eer 't zoet van uwe zoete lippen.
Al. Genaeck my niet Tyran, ha moorder van Agrippc!
Hos waerd Albina is, getuygt haer waerde broer,
Die door uw möorrgeweer gezwind naer Lethe voer.
Uw wreedheydt heeft uw hart van't mijne afgezondert.
Ag. Doorluchtige, 'k ben voor uw gramfcbap niet verwonUw broeder, wel is waer, ter aerde wiert gevelt, (dert ,
Ick volgde 's Rijx gebied, ick volgde geen gewelt.
Eenweezenheyt mof t Prins, o f Koning neer doen bucken,
Zijn loof béyt zocht mijn bant den fcepter te ontrucken,
Ons ongelijck gelijck, was d'oorzaeck van zijn val.
Mijn Rijxtroon waggelde door dees gelijckheydt, zal
Dan Tiberinus zijn de oorzaeck van het woeden.
Men pleegt een mifdaet, om een mifdaet te verhoeden.
Al. Neen ! neen! boa op! boa op van veynzen •' Kroon,
noch Staf
Zijn fcbuldig aen de fteeckdie gy Agrippa gaf.
Waer van de liefde is, ba fpijt! de grootfte oorzaeck.
Lavinia ftrecktu, ó broederbeul! geen voorfpraeck.
Hebt gy uw luft gekoelt door 't ftortenvan zijn bloet,
Vervloeckte mifdaet, die ick eeuwig vloecken moet,
Wat dolheydt heeft uw hant tot moorden aengedreven ?
Ag.'k Heb aen die fchoonbeyt lang getrouwe min gegeven.
Scheld Tiberinus voor geen moorder, neen ! maer weet
Als dat uw bart verdruckt, mijn hart valt ftraf,en wreet.
'k Wil nimmer zijn vcrdagt voor moorder van uw broeder.
(der.
Al. Agrippds bloet roept wraeck, breynlooze RijxverwoeWanneer een wrecde Vorft in wreetheydt Jeeft geruft.
Dan
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Dan vaert hy voort in 't quaet boosaerdig, naer zijn luit,
Tot cene donderflag van droeve ongelucken,
Hem op het onverzienft derft't Rijxgezag ontrucken,
Wiens beerfchappy dan leyt gekeetent en geboeyt.
Een dwingelant moet zijn door d wing'landy gefnbeyt,
Uw wreetheydt viel te wreer, uw liefde onbeftendig,
Gy fcbijnt voor't oog wel fchoon, maer 't hart is vallen
inwendig.
De gooden zelfs ftaenom uw groots gemoet verzet.
Ick acht uw liefde niet, want gy acht eer, noch wet.
Hoe kan dedonderaer, baldadige, u dulden.
Ag. Een Vorft doet wat hy wil, zy kennen geene fchulden,
Stof vry op tyranny, by J jpiter ick zweer,
Dat ick 't ontzag verban, door my uw huys weleer
Gelijck een onderdaen neêrflachtig toegedragen.
Hoovaerdige, gy zult mijn ziel niet meer behagen.
Uw mifdaet weckt mijn haet, de min betoont aen uw
Maeckt doorafkeerlijckheyt voo r wedermin my fchuw.
Al. Mijn ziel heeft niet voor u als naere yflijekheden,
Tyran vaer maer vry voort,koom wilt op 't harte treden
Die u geen weêrfhnt bied, laet Alba uwe (chant
En moorderyen zien; want liefde gy verbant,
Genegentheydt is doodt; gy hebt te fchelms ontbonden
Door hels gewelt uw trouw, Agrippis oopen wonden
Verfchricken die u niet ? barbaer, waer is de zucht
Die gy te mywaerts droeg, uw liefde op de vlucht
Stuyft met de wint voorby, derft gy u eeden breecken ?
Doch bloet, en liefde wierd op eenen tijt doorfteecken,
Uw doodelijcken haet fcheen toen naer zucht gekoelr,
Waer van dit droevig hart de naefmaeck noch gevoelt.
Tyran. hoe kunt gy min, natuur, en plicht vergeeten ?
Ag, Gy weet uw razerny heel razend uyt te meeten,
Ick noodig niet uw haet, beweeginge des bloet
Beklaegt my, en wijftaen wat uwegramfchap doet.
Uw waerde broeder die vol roem en heerlijckbeden,
En liefde munten uyt, beeft deze bord beftreden.
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Gy hoorde Tiberijn te haten voor altijt,
Dan had hy moeyten weer te zoecken, dat hy qaijt
Door zijne wreerhey t wiert.dan zou de plicht betoonen,
Dat die men mint nie t moet me t broederflachtin g loo Ick wil u zelfs Princes verlaten, dat uy t vrees (nen
.
Dat mijn gezicht in 't hart van die 'k eer eer bewees,
De haet niet en verteert, die my hoort te verteeren,
Het binnenft van uw ziel fchijnt noch uw Vorft te eeren,
Datg'als verborgen houd, verweck oneerlijckniet,
Een groote mifdaet was die onze min verriet.
Vertoonendedaer by genegenrheydt in 't minnen,
Door overlaft men (cheurt van een verliefde zinnen j
Maer als men weeder ziet de liefde in haer kracht,
Dan loopt het hart gevaer van vallen, wijl de macht
Van eene wederkomft de toornigheydt kan dooven.
Door mijn verrreck zal ick niet meer uw vreughde rooEn moeylijckheden zijn voor eeuwig uyrgebluft. (ven,

?2

Ag. binnen .

Albin*. lulia.
*y Y n ongeruftig hart fchijnt heel té zijn ontruft, (ven.
^-* Vlie eeuwigh voor my weg, ha! moorder van mijn leMijn liefde wil haer niet by een ty ran begeven,
'k Zal uwe fchaduw zijn, en waergy vlucht, of zijt
Zal naberouw uw bart fleets knagen, wekkers fpijt
Ruft met de doot gelijck.mogt my die vreucht gebeuren,
O lulia ! ick zou voort afllant doen van treuren,
Mijn liefde die is weg, de wraeck bewoont dees borft.
Mijn ooren zijn al doof voor zijn gevley, mijn dorft
Dorft na Tyranne bloed , Tc derf hem geen minnaer noemen, (men
,
O neen \ ee n minnaer wraeckt vermoorden , en verdoeIck hoop door vrinden hulp te purperen het kleet
Van die mijn broeder viel dat zonder reen te wreer.
Getergde liefde en fpijt geduurig met my waecken.
En willen dat ick zal ons vrinden op gaen maeken. binnen.
HET
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Ck vind in 't leger wel die niet te vreden zijn
Met dees gemaecktc vree, de leedigbeydt een pijn
Streckt voor een braef foldaet, zy fcheppen geen behagen
In 't wapenloos gewaed, haer luft is te verjagen
De vyanden uyt 't velt, zy zijn u toegedaen,
Uw heymelijcke gunft zal vrindfchap winne n aen.
Gy weet dat Alba vol is van uw gunftelingen,
Voegt deze t'zaetn by u, zoo vreeft gy geen befpringen ,
Zoo hangt het Rijx gezag aen Prins Mezances macht,
En onderdaen gered uyt noot, en jammerklacht,
Door dien gy waerdig zijt zijn gloory te bekleeden.
Met.. Ick ben een minnaer, een die mint die volgt geen reO Fauftus.liefd e doe t dat ick geen kroon gedenck; (den,
Want de eergierigheydt verjaegt my, ick verdrenck
In zorgen die mijn ziel geduuriglijck belagen ,
My ftooten van de troon, aenlockfelen behagen
Die my fleets quetzen, fchoon dat oneer als gebied
Gehoorzaetnheydr, zoo wil regeerzuchtzulx wee r niet.
Ick werd van ongedult vaft hee n en weer gedreven,
En had mijn ziel haeft aen een mifdaet opgegeven,
Nadien 't aentrecklijk fchoo n mijn vlam ontfteeken had ,
Haer vuur heeft mijne ziel gereynigt, in dees Stat
Is zoo geluckige als ick ben niet te vinden,
Zoo var de liefde wil te zamen ons verbinden
Dat ick die fchat geniet, zoo laet ick ftaf en kroon.
Fau. De Koning koomt, en neemt zijn gang tot uwer hoon
Recht na Lavinia de Rijxprinces haer wooning.
Men. Zacht! ftiüdaer ftaet hy ftiüen raeskalt, trotfe koning,
Hy fchijnt geheel ontftelt, iet s wonders dit beduyt,
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En hemel zegene zijn Majefteyts befluyt ,
En voorgenoome vree, indien dat ick recht oordeel
B4
Vind
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Vind ick zijn majefteyt zwaermoedig . daer het voordeel
Van 's vyants rijcke bayt, met fcharten hoopt uw Rijck.
Waer meê bekommert g'u, daer g'on verwinnelijck
Als triumfeerder keert, en ftut het bloedig ftrijden.
Gy brengt de vreede, en ruft, ten fpijt van die "t benijden.
Wie onderwint hem te vertoornen uw gedult ?
Ag. Ick weet wel dat het al my toelacht, maer mijn fchult
Van droe f heydt moet bewaer t mij n droevi g hart be ftieren,
Mijn gloryrijcke naem omheynt van zeeglauwricren,
Die 't bloedig oorlogsvelt my opdroeg tot een gaef,
Is voor het algemeen, de ruft en vree hoe braef
En aengenaem is voor geen Vorft, wel onderdanen.
De ongernftigheydt my fmelten doet in tranen,
Hetgeneick bevocht, is voor dees burgery.
Me%.. Geluckige! ay fteldie reden toch ter zy. (den
,
Gyziet bo e Vrouw fortuyn u zelfs draegt ophaerhan Wraeckt d'ongeftadigheydt, gy zijt een fchrick der lanBeroemde koningen zijn goden op dees aerd.
(den.
Ag. Stantvaftige Fortuyn de weereld door vermaerd
Heeft mijn e fmeeckingèn tor noch toe voorgekomen,
Doch z y heef t i n haer hand dat licht weer wer t ontnoxT\vee blinde godlijckheên verbinde n ons te vaft, (men ,
Iaeeawiglijck geftrickt, wien s macht op niemant paft,
Maer heeft ons t'zaem gcboey t aen wetten, als voor dezen,
Het wanckelbaergeluck moet fleets de liefde vrezen.
Mez. Ick ben verwondert dat Albina u behaegt!
Daer gy haer broer verdelgt, en niet zijn dood beklaegt,
Geoffert doo r uw ftael,zoo reuck'loos en vermeeten.
Ag. Zoo dra gy hooren zult, 't geen ick wi l gy zult weeten
Wie dat ick liefde draeg, en wie mijn ziel beminr,
Zult gy op't alderhoogft verwondert , en verblint
Misnoegend zijn. Princes Albina die ick liefde
Voor lang is oytgedooft, maer die dit hart doorgriefd e
Door haer aen vallig fchoon, houd ftrengelijck gcboey t,
En
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En om 't verlangen dat te meerder by u groeyt,
Zoo weet Lavinia heerft als voogdes hier binnen.
Met. Lavinia!
Ag. H o e
! gaet dees naem u aen de zinnen ?
Misnoegendbeydt aen a te feilen dootlleeck geeft ,
Heeft awgezuch t u w vreucht. en blijdfchap overleeft ,
lek hoor airede u inwendig al beklagen,
Mijn opgereezen vlam valt zwaer om te verdragen.
Lavinia die eerJieefr u vermaeckgeweeft ,
Die is voor my, mijn Prins, leef echter onbevreeft ,
Door dien d e min zuk wil, wie kan hae r macht weêrftreven? (dreve
n
Mn. Mij n droef h.eydt regensdanc k heef t my zoo ver geDat 't Vorftelijck ontza g is nauw'lijx meefter, hoe!
Zal d'onbefcheydenheydt my maecken 't leven moe,
O neen! 'k weet wie gy zijt, gy kunt my niet verftooten ,
Uyt een doorluchte ftamben ick als gy gefprooten,
't Verfchil van een Monarch, en onderdaen is groot.
Gekroonde tergen is te loopen in zijn doot,
Door dien de goden zijn haer aldernaefte vrinden ,
Ons bloet ver wantfchap doet my moedig onderwinden
Te fpreecken me t die geen wiens troon verheven fher,
Natuur by Koningen verworpen is, laet raet
Van eygen bloet mijn heer een goede raet u geven,
Blufch uyt dees wreede vlam die u zou licht doen (neven.
Ick oog niet op het geen de Vorft van Alba hoort.
Lavinia heeft die het Vorft'lijck har t doorboort,
Heeft die uw brant ontvonckt, zoo heb ick te verwacht
Voormijn getrouwe min niet anders als verachten, (te n
Agrippds doot maeckt u gehaet 't welck zei ver (preeckr,
Gy tracht bemint te zijn,uw macht.en kracht die breekt
Op haer verheven ziel, de Vorft zal zelfs bevinden
Wat afkeer zy betoont, wilt niet meer onderwinden,
Wijl gy voor liefde haet verwecken zult by haer.
Hoe meenig ongeval my bracht in lijfsgevaer
gewiift e^aerentheydt, mijn (cha hoort u te leeren.
B f Ag.
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Ag. Haer wreetheydt heeft geen kracht, wie zal mijn voorneem weeren,
Mijn liefde groeyt ce meer, verduurt de tegenfpoet ;
Want dat gy my noemt wreet, dat noem ick lief,en zoet ,
Hetgeen omnooglijck fchijn t verfterck t mij n hoo p in't
minnen,
Zoo zy u had bemint, zondt gyze wel verwinnen,
En iek zou afftant doe n te minnen die my haet.
Mez. Die is op u te fel gebeeten. gy verlaet
U op haer bitterheydt, die gy noyt zult verzoeten.
Een gloryrijcke Prins werpt nimmer voor de voeten
De liefde die hy draegt aen die hy mint, ten zy
Hy wel verzeeckert is van weêrliefd', toon dat gy
Uw troon.en achtbaerheyt niet wilt met voeten treeden.
Onnut beloven wert noyt in de fchael van reden
Gewiekt, waer doo r ee n Prin s zij n gloo r e n aenzien
krenckr.
Ag. Mezance ick geloof, fchoon dat gy het niet denckt,
Hier van het geen ick wil, zoo gy wilt zorge dragen
Zorgh voor u zelver dan, onnodig is uw klagen,
Ontzag, eer, heerlijckheydt, die loopen buyten noot ,
En hebben geen gevaer, te vreezen flag, of ftoot
Als gy u inbeelt. Laet Lavinia my fchuwen ,
De troon van Albazal de doodtflag niet vernuwen,
Haer glans verbittering verzachten zal, de ftaf
Doordeze hant gezwaeyd za l haer haeft doen ftaen af,
En dencken aen geen bloet van een verdorven minnaer.
Af«. Gy vleyt u zelfs te veel, Agrippa was verwinnaer,
Die had haer ziel, en hart gewonnen als gy weet;
Hy ftaet te diep in 't hart geprent, gy zult haer leet
Niet door uw hooge troon, of goude ftaf verzachten ,
Uw doen onmog'lijck is in 't geen gy wilt betrachten ,
Haer gramfchap brant re fe!, dat waerde bloet verweckt
Een doodelijcken haet , 't welck tot nw nadeel ftreckt.
Uw Kroon en Scepter zijn heel onreyn voor haer oogen,
't Onnozel bloet befr'" '-"vleck t u groot vermoogen ,
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Ja zy verfchrickt als zy a nacm maer hooren noemt.
Ag. Ach hemel wat een vreugt \ n u zy volftandig roem t
Voor mijn helthafte ziel, is heerelijck r e hooren ?
Dat zy getrouwe min niet reuckloos laet verlooren.
Mezance dees Princes is die mijn ziel bezir,
Nu ick ftantvaftcliefd', en trouw verneem, mijn wit
Kan ick met woorden nie t uytdrucken, noch verhalen,
De liefde toont my gunft, kan ick mijn vreucht bepalen
Nu zy voor my verkieft, zoo overwaerde vrouw,
Die ick in tegenfpoet bevin d in als getrouw.
Welwaerdig is zy om de Rijxtroon t e bekleeden ,
Genieten Vorft, e n Staet, en alle waerdigheeden.
Mex.. Zijn Majefteyt gelief t t e dencken dat een hart
Zoo teeder en getrouw blijft i n haer min verwart.
Voor nimmermeer zulr gy die fchone vrouw verheeren,
Gy meerdert haer elend in plaets van af te keeren.
Ag. Ick heb uw ydelheydr, 6 Prince, niet van doen,
Gy lief kooft u vergeefs met waen, en yl vermoên,
Haer grimmigheydt za l noyt op mijn vermogen kanten.
Haer min tot my groeyt ae n te n fpij t de r bloetverwanWeet dat ick meefte r ben.en oock verzeeckert ben (ten ,
Dat ick Lavinia gelijck my zelven ken ,
Dies zijn uw moeyten, en uw zorgen niet van nooden,
In 't kort gehoorzaemt zy mijn wetten en gebooden.
Onnoodig dan gezorgt, met nietig hartsgeqnel.
Mezance 'k wraeck uw raet, ick ben geruft, vaer wel.
binnea.
MczAnce, Tauftus.

Vj7 A t oordeelt Fauftu s van dees wreê barbaerfch e w o o f w
H y gaet van my vergramr.
(den ?
K»«. Mij
n hee r zij n ftraf heyd t b o o r d e n .
Z o o ic k u niet en vley, t ot in mijn ingewant .
Zijn t r o t z e rede n zij n gegron t o p misverftant .
H e t Vorftelijc k ontza g doe t alle s voo r he m buygen .
Hy wi l de Rijxprinces, al s gy kunt zelf s g e t u y g e n ,
Doen
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Doen buygen naer zijn wil, haer rechterhant het vuur
Zal dooven uyt, zijn min, mijn Prins, die ftaet u duur.
Dit wrecde voorneem doer my 't beele lijf ontftellen ,
En maeckt u ongeruft, vergeef s zult gy u quellen.
Maergins komt de Princes, 't is raetzaem dat ick g£ ,
Dan bebt gy vryheydt om te fpreecken, buyte n fcha .
Mezance vaer dan wel. F*U
. binnen.
Lavixix, Aleztmce.
Eeft mijne komft misnoegen
Aen u mijn heer , of zult gy by de Voift u voegen,
Die met een nieuwe Isft 'm y plaegt als een tyran ,
Die my zijn liefde bied, die 'k wraeck, en nimmer kan
Gedoogen, ick verkoos voor minnen liever't llerven.
Hy ftaeckt zijn voorneem, die mijn voorneem zou doen
derven,
Waer op mijn liefde ruft, ick haetdien moordenaer.
Mez. Helaes ! 'k beklaeg Mevrouw uw naeckende gevaer,
Ick weer zijn voorneem, ach! by eyf t uw bant door't
trouwen,
(wen.
Zoo gy zulcks weygert, naeckt uw droefheyt e n benouHy heerft door ftreng gewelr, zijn macht u dwingen zal.
ia. Uie n wreeden.acb! mijn Prins.is oorzaeck van zijn val.
Indien gy ongeveynft Lavini a wilt minnen ,
Zoo fta my heden by met wijze raet en zinnen,
Zoo gy my niet verlaet zoo breeckt zijn voorneem af .
En helpt dien Princenbeul op 't fpoedigft n a bet graf,
Dewijl her noodig is zijn tyranny te ftuyten.
Mez.. Nu ick dees zuy v're liefd' gevoel die gy komt uy ten,
Stel ick mijn leven voor uw leven, en jonrziê
Geen wreede Koning, neen! Mezance nimmer vliê
Voor »ijn verbolgentheydt, gy hebt maer te gebieden.
La. Helpt den tyran van kant, mijn wille moet gefchiedeo.
Hoe Prins ! zijt gy ontftek ? verflauwt gy, wat is dit ?
Wel aen, ick wapen dan my zelven; wraeck bezit
Dit eedelmoedigh hart, om alles uyt te voeren,
Zoo

G
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Zoo zal uw laffe hulp mijn voorneem nier ontroeren.
Met eenen doot kan ick zijn tyranny ontgaen.
Ate. Vervoerde fchoonheydt, laet die godd'loos voorwerp
Verzeeckert u van mijn getrouwigbeyt in allen, (ftaen ,
Uw wille zal gefchiên, 'k zal den tyran doen vallen,
Of gy zu't 't bloet van my ontfangen voor zijn bloer.
Ick weyger niet uw beê; maer denck met rijpe moed,
Als dat het valt heel hart zijn eygen bloet te ftorten.
Door 's Koonings doot zal ick mijn eygen eer verkortenj
Wat hart zou zig dan niet verzetten om dees daet ?
Wy zijn gefprooten uy t een zelven ftam, door haet
Het Konincklijcke bloet te plengen is bezwaerlijck,
Te ftraffénden tyran, Mevrouw, is heel gevaerlijck.
Wel aen, nu min en bloet, moet ftrijden tegens een,
Dewijl dat liefde ons te nauw verbint, geween
Beweegen my niet meer, uw macht die is te machtig,
'k Verzeecker u mijn trouw, begeerte die is krachtig
Om te volbrengen 't geen de Rijxprinces begeert.
Lx. Dit aengename woert de droef heydt van my weert,
Gy moet, gelijck ick zeg, de Rijxryran verdelgen ,
Mijn onderfteunde hae t zijn trotsheydt zal verzwelgen,
lek zorgde voor uw trouw, nu ick u vind getrouw,
Leef ick geluckiger als d'aldergrootfte vrouw.
Door deze dienft zult gy vooit in grootachting komen .
Noyt zoeter wraeck is oyt ter werelt voorgenomen.
Niet.om door onderwind t e vreezen die elck vreefl;,
Zijn wreede razerny maeckt my niet eens bedeeft.
Ick heb nu reets gezeyt de door.noch hem te fchroomen.
Het bloet te wreecken zal zijn ftraffenorsheyt toornen.
Agrippa ick aenbid noch 't overfchot van u,
Dat is mijn zoerfte zoet, dat ick begeer; wel nu
Zal ick geluckigh zijn, zoo ick met deze handen,
Aen'zijne fchim voldo e zoo waerde offerhanden .
Myduncktickfmaeckalreêdievreugt, en wreeckzij n
Straf den tyran, zoo leeft gy veylig buy ten noot. (doot .
Het is een groote dencht verliezen die wy doemen;
Noch
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Noch groote r wreecke n 't ket, waer op mij n ziel zal
roemen.
Mtz.. Mevrouw, geloof vry dat ick my zie heel veracht,
Nu ftof en afch heeft van een medemaet meer kracht
AU weides Konings neef, het doet my wee, ó wreedc !
Ick trach t u w wraeck in 't geen gy voor hebt te bekleeOm u van 't ongeval bevryd te zien heel bly,
(den,
Dat buyten loon daer voor, getrouwe dienft van my
Hoopt op genegentheydt, ick zal u niet begeven,
Uw ziels begeer voldoen al koften het mijn leven,
Mijn lot zy zoo het wil, waer ick u dienen kan
Wert na begeert voldaen in 't (haffen des tyran.
Ick haeck na zijne doot, 'k zal vrinden op gaen maecken,
Ons voorgenomen werck doet my na 't iterfuur haecken.
La. Zie toe Mezance datgy dit hoogwichtig ftuck
Voorzichtig overlegt, verzeeckert u, eer druck
Uw goede kans verdruckt, dan waer het met ons quader.
Maer zacht, daer ginder komt Tirrhenus oude vader,
Wy zijn uw deelgenoots, fpreeckt hem vry moedig acn,
Mijn tegenwoordigheydt doet hem doen ginder ftaen.
Ick ga en Iaet u t'zaem een wijzen ract beleggen,
Op darter niemant op uw voorneem heeft te zeggen.
La. binnen.

T

Mtx.<xnctt Tirrhenuu

Er goeder uur komt gy mijn heer om goede raet
Te geven in een zaeck heel wichtig, raet en daet
Verzoecken wy van u, zoo heelt men beft de wonden
Door 't droevig ongeval te ftrafntoegezonden,
Zoo wert uw ziels elend verzacht, en ick vernoegt.
Tir. Hoe Prins, hebt gy uw leet by mijn verdriet gevoegt,
Daer ick te jammerlijck leg ingeftort, 6 gooden
'•
Herleeft mijn zoon in u.
Mez. Di
e al te wreede, en fnooden
Moet om zijn gruwelftuck al eer hy "t weet van kant.
Een die n 't bloet aftapt, mocht morgen my in 't zant
Op
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Op 't alderonverzienft d e ziele uyt doen braecken.
Dit voor te komen moet elck op zijn leven waecken.
Laet uw getrouwigheydt dit nevens ons beftaen.
De wraeck zal ons mijn heer zelf moedig voeren aen.
Vertrouw u vry op ons zoo zijt gy buyten vrezen.
T;>. Wat hoor ick, wat is dit! wat zal u voorneem wezen ?
Wat wedervaert uw ziel, dat gy den Koning vloeckt,
Zijt gy zijn vyand dat gy aen my hulpe zoeckt?
Ick fti geheel ontftelr, Jaet my de oorzaeck hooren.
Mez. Hoe meent gy dat ick veyns, 'k heb hem de doot gezwooren,
Weet gy niet van al 't geen het wekker is gefchiet ,
Hy wil mijn hoop en trooft, waer door dat mijn verdriet
Groeyt aen, door zijn gewelt als een tyran ontrucken,
En zoo doorzulck verlie s my wrevel onderdrucken.
De liefde is te fterck, en als men die verlieft, (verkieft.
Dan heerft d e wraec k voor bloet, wiens hulp men dan
lir. Mijn ziel met u verdoemt zijn ongerechtigheden,
Is den tyran dan met mijn zoon noch niet te vreden,
Dat dees vervloeckte min in vlammen zet zijn vuur ?
Maer zagt! gy zijt zijn neef, een broeders zoon, natuur
Zwijgt die in deeze tijt, kan hem den hemel dulden ,
Wiens dwaze liefde doet ophoope n fchulr op fchulden ,
Stilzwijgende zijn wy bevrijd va n Vorften lift .
Met,. Natuur heeft uytgefpeelt , d e vrindlchap is in twift,
De liefde in een haet verandert, hy moet fneven ,
Vermits Lavinia eyft van mijn hant zijn leven;
En om haet vrindfcbap te behouden moet hy voort.
De liefde wil niet zijn van vrouw Natuur verftoort ,
Wat zy begeert moet my een ftrenge wet verftrecken .
Dees ofterhande koomt mijn plicht eerbiedig wecken,
'k Moet haer gehoorzaem zijn, de liefde luyftert niet
Na bloerverwant, ó neen! die my in als gebiet (ken
.
Vermag het alles, zulcks blijckt aen haer doen en wercTir. Dees onderwinding Prins, na dat ick kan bemercken
Is van heel groot gewicht, zoo var de kans mislnckt
WierE
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Wiert gy van 's Konings haet clendig onderdrackt,
My zou zijn gramfchap als een blixem overvallen,
Wat uytkomft zaegtgy dan voor u, of voor ons allen.
Men, Neen, neen, gedenckt zulcks niet, gevaer heeft hier
geen macht,
De doot heeft al voor lang by my geweefl verdacht.
De vrees vind hier geen piaets, wat ftelt gy my voor ooZy di e dit hart bezir.heeftal t e groot vermoogen. (gen ,
Tir. Van mijn getrouwigheydr verzeeckert u in als, (vals.
Mijn beer geen menfch heef t my bevonden fchelm s en
Door mijn beley t zal u geen trouwe hulp ontbreecken.
'kHeb me ê ee n dee l ae n ' t leer , zo o hoor ic k my te
wreecken,
Na mijn vermogen; maer mach men oock overlaft
Aen Vorften plegen ? neen! Mezance nimmer paft
Zoo wreeden gruwelftuck, g y zout de goön ontëeren ,
Wie Princen fchent, die fchent haer beeltenis,wilt leeren
In als gehoorzaem zijn, mijn trouwe raet vertrouwt ,
De fcbrick d'aenklagers arm tot wreecken wederhout ,
En fchoon gy mogt het al genieten naer uw lullen ,
Datgy door's Konings doot zijn tyranny uytbluften,
Zoo zou de donder zelfverpletteren u 't hooft .
Mijn raet tot voordeel ftreckt zo o gy mijn raet gelooft.
Mex.. Zy^ijn niet allen doot die wel de doot verdienden ,
Dedonderkrencktmyuiet.degodenzijn mij n vrienden,
Noch blixem vuur my zengt,fne] fchiettend uy t de lucht.
Laet 't aerdrijck daveren, den hemel fidd'ren, zucht
Beheert lafhartige, die ongeluckig woonen,
Zal donders feilen flag als (chuldig niet verfchoonrn ,
Gedreven van haer hant, ten hemel uytdoor kracht,
Onluckig is die man die 't ongeval verwacht,
Of my den hemel dreygt dees herflènpan te pletten,
En de wraeckgierighey dt der god«n zulx beletten ,
Ja had al't godendom haer wraeck gezwooren, om
My tfr verdelgen, noch zoo zou mijn ziel allom
Van yder zijn geroemt. wi e zal mijn voorneem ftuyten?
Ver-
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Vetzeeckert u dat dit gedreyg my raeckt van buyren,
Zy zullen nimmermeer belerten mijn begeer;
Want't gene ick voer uyt datft reck t my tot mijn eer.
Schoon dat den hemel fchud en beeft, ick zal niet beven»
Mezance afftaen, nee n ! hy zalder tegen ftreven.
Al wat ick onderwind gefchied om uwe zoon,
'k Bey ver uw verlies, en 't wreecken van uw boort ,
Waer d oor dat ick betoon uw druck my gaet aen 't harte.
Tir. Daer twijfel ick niet aen , uw finarte doet my fmarte:
'k Beging een mifdaet zoo ick u niet hulpzaem waer .
Kan ick getrouwer vrind genieten in 't gevaêr. (nen
,
Mijn zoon zoo fchelms vermoort.koft my veel zilte tra*
Waerom mijn droefheydt u tot wreecken aen komt maMijn hart bekent in dit geval haer droefheydt wel . (nen.
Waer heb ick grooter vrind die mijne zielsgequel
Zoo onderfteunt als u ? ick vreeze voor geen dreygen.
Uw goede gunft doet my verheucht tot uwaerts neygen»
Met. Mijn heer, beftem maer plaets en tijt, de tijt is reé
Gebooren om uwleet te wreecken, hy moet meê
Gevoelen hoe de Prins quam in zijn bloet te fmooren.
Wat aen dees aenflag faelt zal my uwmont doen hooren.
Tir. Weet dat dit wichtig ftuck dient wijs'lijck overleyt ,
De Koning door de ftadt het krijgsvolk heeft verfpreyt ,
Die hy geflooren heeft, bet hof met dubb'le wachten
Verzien, de ronden doen by dagen, en by nachten,
Zoo onzen aenflag hem wierd oopenbaer, zoo lagh
De goede hoop ter neer, gy uyt uw groot gezagh.
Ons vrinde n zoude n doo r dees febrick flauwhartigh
fchricken,
Om haer in deze daet manmoedig in te wieken ,
En werden trouweloos; 't zal haeft een eynde zijn,
Wijl 't leger morgen zal opbreecken, onder fchijn ,
Om buytenvyanden haer legers te befpringen ,
Dan kan ons vrindental de ftadtte beeter dwingen.
Zoo wert ons voorneem, Prins, te braver uytgevoert,
Wanneer gelegentheydtaenmoedigt, niet onrroert.
Een gröoten aenflag eyft bequame tijts verkiezing.
Mtz,
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Mez.lck voeg my naer uw wil.op hoop van geen verliezing.
Men moet gelegentheydt afwachten nu tertijt.
Den Koning raeckt den hals, of ick het leven quijt.
Den aenflag raeckt u zelfs, 'k laet alles a bevoolen.
Wie raet met ouder leeft, en wijzer, fchut het dooien.
X»c Hoe twijfelt gy aen my, get rouwig hey dt ftaetvaft.
Wy brengen voort by een wat tot het wreecken paft.
Een vader als ick ben elendig, zal die toonen
Zijn gunft, wiens wreetheydt dat zijn kint niet wou verfchoonen,
O neen! Mezance, 't zy daer al te ver van daen.
Draeg voor de vrinden zorg, laet 't ander op my ftaen.
binnen.
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Lttvinia, Mezance.
Ck ftè, Mezance, om bet geen gy zegt verwondert.
Wat wil de Vorö dat hy Tirrhenus dus afzondert ?
Zal een gevancknis zijn de woonpIaet« voor dien heer,
Wat zwaerigheydt ontmoet, ó hemel! ons nu weer ?
Mez.. Wy zijn door deze daet tot 't uytterft toe verlegen,
Hy was ons race en daet, in hem beftont de zegen.
In dit geval was hy ons aller toeverlaet,
Hy waegernoedigt om door 't ftaeldelevens draet
Van die zijn waerde zoon zijn levens draet dor ftkorten:
Getrouwe helden met hem in elenden ftorten.
Nu fteeckentot den hals wy allen in gevaer;
Doch hy het aldermeeft, die in een kereker naer,
Verzelt van eenzaemheydt moet treurend 't leven flijten,
Vermits Agrippis geeft zijn laf heydt quam verwijten,
Dat hy als vader niet te wreecken zocht zijn bloer.
Heel Alb a draegt hem gunft met een oprecht gemoer.
De Vorft heeft zonder reen uw roinnaer't licht benomen,
Zoo irk mijn afleheyd nam , is voort tot bem gekomen
De wachthee r Atis, die met een bedeefde ftem,
Hemzeyde uyt 's Konings naem, als dat hy nu moft hem
Niet

I
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Niet weecende de reen zijn lijfs gevangen weezen,
De oorzaeck onbekent, wa t baerr ons dit al vreezen.
la. Indie n de noot roept noot, zoo is bier hulp van doen,
Koom wreeck mijn minnaers blocc, laet baer de vrinden
fpoên.
Een afgefneeden tel g zijn Iuft niet kan verzaden,
Tracht boom en wortels uyt te royen; laet u raden
Stut den tyran zijn loop, befchermt door zijne doot
De prins Tirrhenus in het bangfte van zijn noot.
Ick bid verzuym toch nie t dit gruwelftuck t e ftuyten ,
Weêrftaet zij n tyranny, gun hem geen tijt, laet buyten
De vrinden zijn vergaert, weeft eene blixemftrael ,
Of anders zal zijn volck u ftervendoen door 't ftael.
Want zoo Tirrhenus fterft , gaet hoof t voo r hooft ver looren,
Het welck verfebricken zou de trouwe eedgefwooren.
Met.. Princefiè weeft geruft, uw fwaerigheydt vergeet ,
Wie durft u w achtbaerbeydt aenbrengen eenig leet,
Om u in drt geval derf ick 't al onderwinden.
Het uur dat Tiberijn heel loos wift uyt te vinden,
Om offerhande i n d'Albaenfche kere k te doen,
Zal by zijn laetfte Woet weer ftorten tot een zoen,
Zoo zal zijn offerhand ee n offerhand verftrecken .
Ontfangen zijne ftraf,eer 't morgenlicht komt wecken
Een yder uyt zijn ruft, zo o wert uw wenfeh voldaen ,
Den d wingelant verfmoort in 't bloet, uw wil zal aen
Mezarice, en zijn volck verplicht zijn: zacht, daer ginder
. binnen.
Koomt zelfs zijn Majefteyt, vae r wel. Mez
Agripp», Lavihïtt, Atis, en tenige Add.
Rtncefle, hinder
Ick u door mijne komft, belaes! mijn vreuchde is
Voor u een quelling, en een ziels bed roefenis.
Wie zijne min verzwijgt.diens liefde kan niet groot-zijn»
Om uwentwil mijn ziel geduurig moet in noot-zijn ;
Uw wreetheydtValt te wreet, en liefde niet bezwijekt .
Weet gy wel dat uw baet mijn hoop verongëlijckr .
C 2
Zult
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Zultgy dan voor altoos uw droeve tranen ftorten.
M'jn tegenwoordigheydt zal uwe eer niet korten.
Heb toch medoogen, en blijf niet voor eeuwig wreet,
Zoo leef ick noch op hoop, uw droefheydt is my leet.
Hou op van weenen, ey ! laet uw ontfteltheydt varen .
La. Heb ick geen oorzaeck om te zuchten ? wilt bedaren,
O wreede ! zegt gy, truer gby melt my niet de moort
Begaen aen Prins Agrip: ick meende rechtevoort
Dat ick u zonder haet en fchrick niet zou aenfchouwen.
Mijn meening, alsgy ziet, van liefde wert weêrhouwen.
Bedroogen is mijn zucht, de gramfchap be n ick quijt.
Ick voel een ftri)t, die my inwendig 't hart beftrijt ;
Zoo dat de haet geen plaets in mijn gemoe d kan vinden.
Ag. Wel hoe Mevrouw, vergeet gy zoo uw zielsbeminden?
Koom min een Koning die in als geluckig leeft .
Lu. Uw quaet vermoêq, mijn hart, en ziele tegenftreeft j
Zou ick moordadig u, 6 moordenaer! betoonen
Genegentbeyt.die my mijn hoogfte vreugrderft hoonen t
Zulx is onmogelijck, ö oorzaeck van mijn pijn !
Gy vat mijn woorden niet, zy zullen klaerder zijn
Als ick mijn meening zal heel naekt en bloot uytdrucken.
Mijn minnaer had, waer toe laet ick my zelfs verrucken .
Gelijckheyt, waer door ick inwendig wiert beroert ,
Zoo dat u byzijn my de zinnen had vervoert ,
Verbolgentheydt het bloeteyft va n mijn lief Agrippe,
Die gy zoo eerloos dorft zijn leven s draet af knippe.
Dien helt aenbiddelijck fcherp t my, nu zult gy zien
Wat dat uw trots beftont, en wat noch zalgefchiên .
Vervloeckte Koning, die mijn gramfchap koomt verbit t'ren,
(t'rcn,
Verfchrick voor 't vuur da t my ten oogen uyt zal fchitAg. Helaes Princes! helaes \ dat had ick ai verwacht,
Gy wapent u vergeefs, de min heeft grooter kracht,
Ick blijf getrouw, en vaft gebonden aen uw oogen.
Schoon gy Agrippds doot verwijt, zoo zal medoogen
Uw heevïgheden doen neêrbuygen, als gy ziet,
Dat ick geduldigb ben in 't lijdende verdriet.
IA.
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La. Ha wreede! het waer beft, dat gy dees liefde doofde,
De hoop is hopeloos, gy jaegt,die my beroofde
Van mijn Agrippa, plots u eygen zelfs in 't graf.
Blufch uyt dees lofle vlaai, fta van die liefde af ,
Eer gy de goön op u in gramfchap doet ontfteecken ,
Wiens blixerrivuu r het Jeet zou van mijn waerde wreecken.
Ag. De goden weyg'ren dit, ay druckt haer niet zoo fel,
Zy weeren beft wa t ons van nooden is; ay quel
Haer goetheydt niet, denck t ae n d e troon haer macht
hoe heerlijck, (lijc
k
Wiens voordeel haeft vergeet vergooten bloet; uw eerEn meer als teeder hart, raeckt toe een Konings ftaet ,
Zoo gy de welftant van mijn Koninckrijck nie t haet.
Gy weet hoe dat ick wil de plagen die u plagen ,
O fchoone ! nevens a verduldig helpen dragen .
Een Vorften tullebant verduurt een tranenvloet,
De diamante kroon vervroüjckt he t gemoed.
LA. D e kroon en fcepter in een Rijxtyran zij n handen
Doen my meer (chricken, als de fchim van die my branIo trouwe liefde doet, 'k zou met Agrippa eer (de
n
Verkiezen 't naere graf: ick haet u, en wat meer
Mijn afkeer haete n kan, weg met gehate troonen.
Ag. 'k Verwonder my, dat g y dees heerlijckheên derf t
hoonen,
Hetglinft'ren va n de troon beweegt die niet uw ziel.
Een geeft gy hooger acht, dan Rijxftaf. nimme r viel
Een Kroon ter aerd, of wiert eerbiedig opgenomen,
Dit i s voorwaer hee l vrem r da t g y hae r glan s gae t
fchroomen,
Daergy geen minnaer hebt, en blijft noc h fleets verlieft,
Heeft u het minnevuar het ingewand doorgrieft ,
Datgy naer zijnedoot oploflen kunt dees zuchten, (ten .
De weeklaght baert verdriet, de tranen zijn hae r vruchBlufcht uyt, blufchtuyt di e vlam , 't valt hart uw teeder
Te miflên die in ftof verteert is, gy verwart (har
t
U zelf s in min te veel. door overvloedig klagen.
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Vergeet die n niet meer, Princefle, kan behagen.
La. Mijn tranen, moordenaer, mijn rrouwfte vrinden zijn,
De aldernaerfte nachr, noch duyfterfte woeftij n ,
Weerhouden my, 'k zal gaen na d'Elizeefche velden ,
Daer gy mijn halve ziel, door uw geweer beitelden.
Dit hart betoonde hem veel koelheên in zijn tijt,
En hield onnoozel hem geboeyt j zij n doot verwij t
My mijn verblintbeyd, daer zijn kracht my had verwonO hemel ! waerom heb t gy,noch ick.niet gegonnen (nen.
Aen hem die zoete vreuchr, zoo waer dees tranen vloet
Vermindert, afgeweerr, en ick voor druck behoed.
Ag. Ach! ach! Princes hou op.laet geen meer tranen vlieten.
Ick kan my langer niet bedwingen, mijn verdrieten
En uwe feboonheydt zijn in 't harnas tegens een.
'kHeb in uw byzijn een te feilen ftrijt geöreên.
Ga Atis breng voor my den ouden ongebonden.
Gy eedelcn vertreck. doorlucht e vrouw! mijn wonden
Gedragen in dees borft, verdragen geen meer leer,
Mijn veynzery heeft uyt, gelijck den hemel weet.
Wilt niet meer zuchten, noch veel minder tranen ftorten
Ick ben uw minnaer zelfs, gy zoud uw eer verkorten.
La. Hoe! gy Agrippa! kan 6 hemel.' zulx gefchiên ?
Zal ick Tirrhenus niet geloven zerf, voor wien
Heel Alba dienftbaer is ?
Ag:
Princes, w.i't vry gelooven
Het geen ick u verhael.de waerheyt't hooft houd boven.
Dat gy my houd verdagr, daer toe hebt gy gelijck.
De trotfe Koning is verwiflelt in een lijek.
Gelegentheydt wou u niet eerder oopenbaren
Wat dat voorhanden was: mijn vader zal verklaren
Al wat beflooten is: verzeeckert u Mevrouw,
Geloofden oude n Heer, die alles u getrouw
En ongeveynfdelijck de n aenihg zal ontdecken.
Dees liftigheydt za l tot een hinderpael niet ftrecken.
Lt. Te veel gelooven heeft we l eer een vrouw verleyt .
De fchijn he t oog bedriegt. Natuu r hier zei ver pleyt,
Mijn harte klopt en weet niet wat het zal gevoelen.
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Ag. Daer komt Tirrhenos, 'k hoop w y op een oogwit doe Zoo ick de waerheydt heb gefproken, zoo zult gy (len ,
Gelooven, hoe ick buyg voor vaders heerfchappy ,
Z u k wilgehoorzaemheydr .
La. Trach
t gy my te behagen
Toont dat gy zijt zijn zoon, zoo endigt gy mijn klagen.
Agrippa, LavinU, Tirrhtnus.

At Atis met zijn ftoet zoo dateiijck vertreckt. (deckt .
DHoe!Heer
vader , 'k heb ' t geheym aen decs Princes ontfchrickt gy! wat is dit ?ftel uw gemoed te v reden,

De liefd doet haer de ftiet van Koningin bekleeden ,
Het is Lavinia die gy hier voor 11 ziet,
Uwquellingsoorzaeck.enmijn lijdend e verdriet .
Ick ga f aen haer mijn hart, hoe kan ick ze verlaten.
Tir. Wat hebtgy haet gezegt ?
Ag. Da
t ick uw zoon ben.
Tir. Hate
n
Moet ick een wreede Vorft die my voor vader kent.
Cy brach t mij n zoo n in' t graf, e n hebt mijn huys gefchent.
Ag. Dat ick uw zoon ben
Tir. Zwijg
, den bemel mocht u hooren,
Hoe gy mijn zoon! mijn zoon ginc k doo r uw ftael verlooren ;
Mijn kint leyt nu in 't graf, lae t ruften zijne geeft ;
Helaes.' hier van zijt gy de oorzaeck zelfs geweeft ,
't Onnoozel bloet wiert doo r uw dartelhey t vergooien.
Ag. üw veynzer y vergeefs natuur zoeckt om te ftooten,
Een uytgefproocken waor r verweckt da t ziels verdriet ?
De liefde die gedoogt het veyrrzen langer niet.
Gy weet hoe ick de troon als Koning kom betreden .
Door ongeluck de Vorft verdronck , en beefr geleden
Zijn ftraf: toen werekte uw lift zoo trrfiêlijcken daet ,
Waer door ick opklom tot den Koninckiijcken ftaet :
Dus wift uw groot verftant dit heerlijck uy t te voeren.
Tir. Wa t moog t g y doc h mij n har t me t meerder ramps
ontroeren? C
4
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In wat gevaer ick fteeck, ö Koning! weet gy wel.
Mijn leven heeft geleeft, ick leef vol ziels gequel.
Ick ben bereyd om met mijn waetde zoon tefterven .
Ay laet dit gryze hooft va n u die gunft verwe t ven,
Een weynig kiemend bloet verkoelen zal u gloet.
Dat g y mij n zoo n zoud zijn, zulx ftreeft met mijn gemoed.
Onmoog'lijck i s 't u voor mijn eygen kint t'erkennen,
De goden zouden my, zy niet, den hemel fchennen.
Dies vergt my dat niet meer, ick draeg meer als ick kan.
Ag. Wel hoe! wat 's dit ?
Tir. Mij
n vorft, weef t altijt geen tyran,
Vertoorent u niet meer, noch laet geen gramfchap brullen,
Laet waerheydt uw gemoed met reden heer vervullen.
Want zoo ick n begeert moet toeftaen, too n ick dat
Noyt vaderlijck gemoed di t eêl gemoed bezat.
Mijn overfchot wert door geweit te fel verbeeten.
Ag. Uw gramfchap heeft al lang te heevigh uy tgekreeten,
Wijl dat gy niet gedoogt de tranen die zy ftort.
d'Uytmuntende Princes wert in haer eer verkort,
Bedriegery houd die haer fchoone glans bedolven,
Gy doet haer tranen als de golven fleets neêrgol ven
Langs beyder wangen af, z y eert genoeg uw zoon.
Tir. 'k Verfta u wel mijn Heer, gy duld haer niet, en fchoon
Zy hem met tranen eert, noch heeft ze niet verworven.
Haer zuchten dalen tot in 't graf, by die geftorven
Is, en door u vervolgt, gy weet zelfs watgy deed.
De weerelt is bekent dat gy zijt trots en wreet,
Uw wreetheydt oopenbaert gerioeg wie dat gedreven
Door heerfchlnf t mijn e zoon beroofde van het leven.
Het vaderlijcke hart kunt gy niet dwingen, neen .
De liefde die ick draeg met my ter doot zal treên.
Ag. Ach I zultgy haten, om dees fchoone te beminnen,
De vreuchde van mijn ziel, 't vermaeck van hart, en zinEen vader hier verzaekt zijn zoon.zijn eygen bloet. (nen .
Ay my elendige.' wie heeft my opgev.oed,
Tir,
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7Ï.Zal ik de moorder van mijn zoon, voor zoon aennemen?
Gy weet dat by is doot, 't waer van natuur vervremen.
Een vader tot 'er doot bedroeft hier tranen ftorr.
De droef heydt fluyt mijn mont, ik koom aen macht t e
Het zilte wangennat zal u mijn leet verhalen. (kort
,
l.i. Ick wil met zijne fchim vernoeg c ten grave dalen,
Het vaderlijck gefchrey verfterekt mijn droef geween,
Als vader hebt gy voor mijn waerde Prins geftreên.
Het bloer, en liefde zal de laetfte fcbult volbrengen .
Dat ghy Ty ran my mint zal ick doch noy t gehengen,
Dat onder uwe naem, mijn zieckteis verlicht.
Ick duld uw moordenaer noyt voor mijn aengezigr.
De gramfchap heeft mijn hart me t haet t e fel ontfteken .
Ick zal mijn liefde, gy uw bloet, op't heevigft wreecken .
Den hemel ick om wraeck aenroep, om by te ftaen.
Maer zoo hy is uw zoon, mijn Heer, wat dan gedaen ?
T;>. Hóe! luyftert gy noch na een vaMch gefchrey.uw óöre n
Zijn die genegen om Sireens gevley te hooren ?
Ag. Princefle, hoor t gy niet wat liefde u gebiet ?
Mijn trouw genoegzaem tuygt mijn lijdende verdriet .
Zoo gy een oogenblick uw Prins wilt hooren fpreecken ,
En zijne fiem b e k e n t. . . . . . .
Tir. U
w liefde is gebleeckeo......
Ag. Zult gy gehoorzaem zijn zoo ftrengen ilaverny,
My niet gelooven ? ach !
1,1.
Helaes! ftaet het aen my ?
'fir. Vernoegt nu dat natuur ftrijt met een overwrede,
Gy weet gelijck ick zelfs wat dat ick heb geleeden.
Blijf niet gevoeleloos.
Tjt. '
k Heb al te veel gehoort.
't Lief koozen is vergeefs van die mijn minnaer moorr,
Uw zoon di è leeft nie t meer, natuur komt my ontdecken,
Hoe dees ontroerde min my zou tot nadeel ftrecken,
Hoe zoet zy 't oog vertoont.
1». Princes
, des Konings lift
Tracht te verleyden u, eer dat gy 't zelver wift
C ^ Ha
d
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Had hy u in zijn ftrick, die my das houd geklayftert .
La.'k Vli e voor die Koning dan die mijne eer verduyfterr .
Ickfchroom gee n Vorften dwang , noch lonckende gezicht ,
Dat gy mijn lief vertoont hout my aen a verplicht.
Het zal geraden zijn verradery te fchuwen.
Tir. Wel aen Princes, om dit gevaér niet te vernuwen
Verlaet d'ontrouwe Vorft, en neemt gezwind de vluchr.
Ag. Princes, een oogenblick houd ftant,hoor mijn gezucht,
lek bid verhoor my doch.
La. Moe
t gy my noch meer quellen.
Vernoegrmv bart niet dat mijn hart dus doet onrfteüen .
Ag. Hoe! vlngt gy zonder my te hooren ? hoort gy niet.
La. Is dit te weynig voor uw gloory, dat die vliet
Die anders al te licht u zou op 't end gelooven. binnen ,
Ag. 'k Verlaet u niet voor dat gy z u l t . . . . .
Tir. Wil
t voort tiyt dooven
Uw blinde liefde, en keer tot de reden weer.
Betoon uw plicht, en weeft mijn zoon, voldoe mijn eer.
•Ag. Gy wilt,mijnHeer,d* naem van vader toch niet dragen,
Tir. Deoorzaeckvan'rgevaer wa s oorzaeck va n het k laOntkennen toonde, zoon, dat ick uw vader ben. (gen ,
Het oorlog ons berooft va n vrinden hulp. ay ! fchen
Uw Majéfteyrs geza g zoo los niet; mijne liften
En uwe ftoutheyt doen waer van geen menrcheii wiften,
Ick zag graeg zonder vrees dat gy de troon betrat.
Gy kent zoo Wel als ick den Adel in dees flat.
Wy kunnen ntetbeftaenten z y uw veynzeryen
De liefde der Princes door veynzen ftelt ter zyen,
Dit hebt gy my belooft.
Ag. Belofte
n maecken fchult ;
Maer hebt met my die mint doch vaderlijck gedulr .
Stantvaftigheydt maeck t haer by my in grooter waerde.
De alverflinb're doot, die rijck, noch armen fpaerde,
Ruckt nimmer my van haer, getrouwe, waer meê loont
Agrippa deze deocht die gy aen hem betoont.
Tir. Laet deze liefde u genoeg zijn, weeft te vreden.
Ai-
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Ag. Kan men geluckig zijn, en niet genieten, reden
Getuygen zelfs hetgeen mijn vader wederforeeckt .
Vernoègt een minnaer a Is by derft het geen hy fmeeckt ;
O neen ! haer vreuchde kan dees ziel alleen vermaecken,
Schoon dat zy ftont bedroeft met tranen op de kaken.
Vermaeck fpeelt bier te wreet, in fchijn van vyandin.
De welftant di e beftaet i n eens gelijcke min.
Tir. lek fti verwondert dat gy u dus laet befpringen
Van liefde die gy hoort in deze tijt te dwingen;
Ons heymelijck beleyt is.van te groot gewicht.
Veyns voor een tijt en fchuwt haer lonckende gezicht.
Een Konings hals is meer als zotte liefde waerdig.
De t'zaemgezwoorenen ftaen ftaelreed, en heel vaerdig,
Als Volcens, en Sergeft, Anteno r voegt hem by
Serranusdolvan haet , Uioneüsbl y
Met Corinens fchijnt n a 't moortuur al te haecken,
Veel grooten biên de hant.men ziet de gramfebap blaken
Ten brandende oogen uyt, ick veyns haer vrint te zijn,
Ia 'k zweer de Vorft zijn doot, en ondergang, tot mijn
En uw geluck ben ick tot opperhooft verkooren .
Haer macht ftaet in mijn macht, zy zullen gaen verlooDen hemel heeft belieft dat ick n redden zou. (ren
,
Hier ziet gy nu mijn zoon uw vaders liefde en trouw,
Van dit bedeckt beleyt zal zijn het zeeckerft teecken,
Wanneer Mezance u zal om mijne vryheydt fmeecken ,
Sta dan zijn bede toe, en op den aenflag paft,
Aen deze daet is ftar, en 't algemeen aen vaft,
Verzeeckert poort, en hof, verdubbel t uw zoldaten.
Getrouwe dienaers houd die by u, die u haten
Verzend die uyt het Rijck, veynft of den vyand waer
Op Albds bodem, vreeft hun toeleg vol gevaer.
Het leger doet terftont nae r uwen vyand fpoeden .
Mezance lief kooft o m te zuflen quaet vermoeden.
Vertrouwt voor al u zelfs van zijn perzoon, en laet
Hem wel opfluyten, vaft geboeyt, wel hoe! mijn raet,
Omftelt di e uw gemoed? gy moet u niet ontftellen .
•Ag. Hoe kan ick zonder fchrick zoo grooten ziel beknellen.
X»r.
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Tir. Noyt fcbrick t ee n koning s hart, gehart va n beldenmoet,
Zijt gy bezwaert om die, die niet bezwaert uw bloet
Om 't Rijck.en de Princes, tracht eereloos te ftorten.
Zijn mifdaet grooter is als d*uw, wilt niet verkorten
Uw eer, en rooft uw zelfs niet wat een koning voegt.
Met uwe heerfchappy de goden zijn vernoegt.
Hy zoeckt zijn handen in een heylig bloet te domp'len.
Den hemel zal door ftraf zijn boosheydtoverromp'len .
Onnutte vrees verjaegt, die u vertzigend maeckt .
.Hou valt de troon waer op gy heerlijck zijt geraeckt.
Koft g y erkennen wat bet is te geven wetten ,
Zijn eygen meefter zijn, gy zout u nimmer zetten
Tegens uw vader die van alles u verklaerr,
En houden Albds kroon, en hare troon in waerd.
Ag. Ach ! vader wift gy hoe de liefde my komt pricken.
Tir. Weeft ftil, ick hoor gerucht, wilt niet u zelven wieken
In groot gevaer, mijn zoon het geen' ick zeg raeckt u ,
De zaeck heel wichtig is. we l aen barbaer, wilt nja
De vader by zijn kint door uw gewelt beftellen,
Zoo za l ' t vergooten bloe t my om gee n weerwraec k
quellen.
Lavinia, gy zult niet hooren dat ick waer
Genegen tot de Vorft uw minnaers moordenaer.
Tirrhtnus,

Agrippa,

Lxufus,

Atis.

Lau. TY7 At tot het off'ren hoor t ftaet vaerdig i n de n temAg. " Koom gaen wy dan ter plaets. (pel
.
Tir. Da
t uwe voet dien drempel
Betreet zijt gy niet waerd.
Ag. Bren
g hem ter kereker weer
Daer uyt hy wiert gehaelt, het is uw Vorfts begeer.
Ag. binnen.

Tir. Ga wrede, ga de ftraf die volgt u, wilt vry woeden,
Gy zult dees tyranny met uwen hals vergoeden.
Ati. Vreef t gy den Koning niet voor wien dat alles beeft ?
Tir. Wat kan hy vrezen die het al verlooren heeft. binnenHET
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Tauftus, Lavinia, Camilla.
Evrouw, 'k verwonder my in dees gelegentheden,
Dat gy dus zijt ontftelt, den aenflag die ftaet beden
In zijn geboort, en wert volrrocken door de tijt.
De Prins die ftont verbaeft en was de moed fchier quij t
Toen hy de weet ontfing dat gy hem zocbt te fpreecken .
La. Ia Fauitus, zoekt hem vry, genegentheydt komt fmeecken
Een zaeck van groot belang, wil dat men toeven moet.
De haeftigheydt, mij n vrint, i s meenigmael nietgoet.
£»«. De Prins die vreelden al voor u in het volvoeren .
Den Koning doet zijn hart zoo niet als gy ontroeren.
Zoo hy ter tempel trat, zond hy my uyt zijn naem
Dat gy geruft zoud zijn, wijl alles is bequaem
Wat tot dit offer dient, het {Jachtgeweer verborgen
Wert heymelijck bewaert, wy leven buyten zorgen.
De eedgenodten zijn heel ftilby een vergaert.
Daerby de vrinden van Tirrhenns, wijd vermaerr ,
En trachtefl uwe eer te wreecken door 't verdelgen
Van den tyran, verjaegt de vrees, de aerd zal zwelgen
In 't kort zijn heylloos bleet, de yd'Ie zorg, en fchrick
Verwerpt die van u af :'k zie yder oogenblick
De vreucht van 't Rijck te moet, en Prins Mezans wert
Al bevende zal ekk de wetten na zijn krooning (Koning.
Ontfangen, hof, en volck, 't is alles toegedaen.
Men twijfelt nu niet meer den aenflag zal wel gaen,
Al eer men in het fort, of leger zal bemereken.
't Is alles reet Princes, om 't uytwerek uyt te wereken .
Den wreden Tiberijn di e is in ons gewelt,
De plaets van zijne doot, en uur die is beftelt;
(ten.
Hy vlucht dan waerhy vlucht , hyza l het niet ontvluch't Gemeen zal zijn verheugt, het leger zal niet zuchten,
Om die elck zuchten doet, al eer dat iemant merek t
Van onheyl, zal op het Palleys zijn uy tgewerekt

M
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Al wat voorhanden was; den Rijxtyran moet derven.
Zoo dra Mezance zocht verloflïng te verwerven
Voor Prins Tirrhenus, ftont hy voort zijn bede toe,
Waer door die wreede tnenfch, was kroon.en leven moê,
Gaf order om dien heer in vryheydt te herftellen.
Lu. Wie derft dan woedende zijn Majefteyt beknellen ,
Nadien Tirrhenus weer zijn vryigheydt genier.
Ick ben heel ongeruft, 'k fchroom naeckende verdriet.
Ick hoorde Fauftus met Tirrhenus raet te plegen.
Mijn hart is fleets geprangt, doer nier als ftadig wegen
Den aenflag vol gevaer, ick ben helaes! bevreeft,
Wijl niet als zwaerigheydr fpeelt ftadig in mijn geefl.
Wat rech t va n voorrech t za l de s Koning s bloe c we l
floppen,
Ick kan indien hy fterft dees wreethey t niet verkroppen.
Beducht leef ick, en heb al overlang verlangt.
Geluck of ongeluck aen dezen aenflag hangt.
Zoo my Mezance mintjaet he m dees dootllag hind'ren.
Tau. Ick zal gehoorzaem zijn, maer vree s uw macht doet
mind'ren,
Dees order koomt te laet, mits de beftemde tij t
En d'aenflag van dit werek voor al geen uyrftel lijd .
Het teecken was, Princes, der trouwe eedgenooten ,
Als by ter tempel uyt getreden was, te (tooten
Deuyrgetoogén dolek in zijn tyrannifch hart ;
Zoo wert bet Rijck verloft, en gy bevrijd va n fmart.
Ick twijfel niet Mevrouw, of't voornee m is ten enden.
La. Ga Fauftus, fpoed u voort.
Tau. Wil
t niet nw aenfien fchenden .
La. Voldoe mijn ziels begeer.
TM*.
Princes die wert volbrachr.
La. Weerhoud des Konings doot.
Itus. Da
t men ryrannen (lacht
Gebied den hemel.
La. Goón
!
Ia*. Ayfchreyniet
!
L», Wree
t bedrijven.
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Fan. Beweent gy den tyran ? L*. Een Koning te ontlijven,
O Fauftus! ziet zoo ver.
TM. Vee
l verder ons elend.
La. Verkoelt zijn bloet de wraeck ?
Fm. D a
t 's Alba wel bekent
Wat zijn gewelt vermag .
u. He
t geld, het geld de n Koning !
Fa». Een Rijxtyran, ee n beul der Princen .
La. Za
l zijn kroonin g
Befchreven zij n met 't bloet der Princenï' k bid.ay! weet,
FM. Dat by was trots, en boos.
Lu. Zachtzinnig
.
FM. Nee
n ! zeg wreet .
Cim. Dees redenftrijt, Princes, ftreckt de n tyran een voor fpraeck,
Gy fchijnt t e vreezen , geef tot vreezen geen e oorzaeck ,
Des Konings byzijn beef t u w hart te ver verleyt .
Het is vergeefs Mevrouw da t gy met Fauftus plèyr .
L». Het is my evenveel wat dat Camilla oordeelt, (beelt.
Indien de Vorftnoch leeft , neem ick my zelfs tot voorWat haet en nijt niet doet. Goón ! keert het ongeva l
Dat Albd s troonvoogt dreygt ; ga Fauftus, ga ick zal
Uw blijde wederkomft o p 'tfpoedigfte verwachten .

Fa». Uw Will e Zal gefchiên. binnen

.

La. Y
l tot de Vorft. gedachte n
Hoe woelt gy in ons breyn. Tirrhenus koomt.vertreckr .
Vier oogen houden vaec k een groote zaeck bedeckf .
De eenzaemheydt zal ons te vryer vryheydt geven .
Cam. binnen.
Ltviniit, Tirrhenus.

deelgenoot! ontlaft, ontlaf t my die gedreven
OIck Werd
va n zwaertnoedigheyt, ay ! ftel mijn ziel geruft ,
haek nae wraeck, en vrees mijn wraec k i s uytgebluft.
Des Konings byzijn deed dat al mijn Ieeden beefde ,
't Was of Agrippa zelfs voor mijne oogen zweefle ,
Hy fchce n in als uw zoon, ö oude trouw e vrin t t
Hadt
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Had gy het niet belet, hy had mijn oog verbiint.
De Rijxtyran zal noyt mijn teederheydt genieten ,
Wiens wreetheyt tranen doet langs deze wangen vlieten.
Ick zag mijn minnaer in het weezen van de Vorft ;
Die met mijn minnaers bloet, ha fpijt! zig heeft bemorft .
Dees boofwicht deed mijn haet.en feilen tooren wijeken,
Ja 'k wierd gedwongen den tyran te minnen, Rijcken
Vermogen niet, het geen lief koozery vermagh ,
Hier vleyde zijngevley, daer klaegde uw geklagh,
De liefde was te fterek, en dwong my tot medoogent
Na dat ick van hem ben, brant mijne wraeck ten oogen
Uyt, vol van toornigheydt, hy is Agrippa niet:
Agrjppa quam door hem onnoozel in 't verdriet .
Mijn haet verzelt u zy, die 'k had byna vergeeten.
Tir. Dat gy ontftelc zoud zijn, heb ick voor lang geweeten,
Zoo haeft Mezance had des Konings hart beweegt,
My in mijn ftaet herftelt, hoe laegh ick was verleegc,
Ja heel verftooten, in een nare duyft're kereker .
Toen y verde mijn zucht.roem waerde vrouw.te ftereker.
Mijn droef heyt toont dat hier geen veynzery meê (peelt,
Dat ick geen zoon meer heb, het ongeval verbeelt.
Waer Tiberijn mijn kint, natuur zou dan niet zwijgen.
Verwerp uw achterdocht, wilt u te my waerts nijgen.
Lavinia, gy weet hoe Prins Mezans na 't bloet
Van Tiberinus dorft, wiens fiere heldetjmoet
Aen Alba hy betoont, zulx doen oock eedgezwooren.
Veel meer als hondertmael, hebt gy met uwe ooren
Zijn wreetheyd t aengehoort , ' t is tijt dat wraeck voor
Zijn bitterheydt vernielt, verbant uyt uwe zin (mi
n
Inbeelding van mijn zoon, wie kan zijn bloet verzaecken?
Geleeden hoon ziet gy uyt dees mijn oogen blaecken.
£«, U w welgegronde reen tot ftilftant brengt mijn ziel,
Diedoor te licht geloof, tot lichtgeloof verviel;
Mijn hart weêrftae t zij n dwang , die u verwoe d dorf t
kluyft'ren,
De liefde wou niet, en natuur noch minder luyft'ren.
Waer leeft een vader als een moordenaer verdacht ?
Mijn
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Mijn wraeck die is wel groot, noch grooter is de kracht
Van 't vaderlijcke hart, wie zal mijn lief niet roemen.
Een vader kan zijn zoon die vroom is, niet verdoemen.
Wilt Tiberirius voort gaen ftraffenmet de doodt,
Dien moorder leeft te lang. TiV.Dat ons den hemel bood
Gelegcntheydt, om dit flacbtofferuy t te voeren,
lek zou mijn kint voldoen, het ingewant t'ontroeren ,
Van 't algemeene beft, Princes, heeft vry wat in.
De zaeck te wichtig is, voorzichtigheydt, vrindin ,
Zal 's Konings levens draet niet al te haeft afkorten ,
Om zelfs in lijfsgevaer niet reuckeloos te ftorten.
Ons leger houdt het Fort, en Stadt noch wel bewaert,
Geloof vry al hetgeen Tirrhenu s u verklaerr.
Voorzichtigheydt zal ons doen het gevaer ontloopen.
Lu. Een welgemoedigde op winning fleets zal hoopen,
Verfchricktniet voo r het geen voorhanden is, mijn heer
De zaeck die lijdt geen laft, noch minder eed, en eer.
Tir. De achterdocht, Mevrouw.is hier te veel van nooden*
Lu. Toen 'k uw gevanckenis vernomen had, ontbode n
Wy vrinden by elkaêr, ick ftont niet ftil, maer zocht
Hoe dezen aenflag mocht op 't fpoedigft zij n volbrocht ,
Mezanceftelden zelf s zijn zelfs in 't werek, e n Grooten ,
Om grooter zwaerigheydt voorzigtigh o m te ftooten.
Tir. Een haeftig voornee m laet uw voorneem nie t verraên,
Lu. Dees vrees die komt te laet, het werek is al voldaen.
Tir. Wat haeftig is Princes, kan haeftig onheyl brouwen.
i*.Waer kan 't verdruckte volc k op een tyran vertrouwen ,
Tir. Wie Vorften moort.begaet Mevrouw een gruwelftuck .
La. Wie een tyran ontzielt, ontlaft het Rijck van druck.
Tir. Indien gy 't Rijck bevleckt, zoo zult gy fchant verwer Lu. Beft dat den Koning leeft,wy al te zamen fterven. (ven.
Tir. Dat is de meening niet, men zie de tijt wat aen.
Let. Wat tijt ? hier is geen tijt, de tijt zal ons verraên.
Tir.Zzl 's Konings ftrenge door Agrippas doot verzachten .
Xa.Zijn doot alleen mijn hart zal afftant doe n van klachten.
Tir. Herleeft mij n waerde zoon, met eenen hantvol bloet?
La, Trapt gy her vaders bart zoo hart dan met de voet ?
D Tir,
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Tir. Princes, het is een deugt, zijn rampen te verduuren.
La. Wilt gy bezuuren, dat Agrippa moft bezuuren?
Tir. Uw heevigheydt die holt te toomloo s bayten 't fpoor»
La. Nu dat natuur by u krijgt ftraffegeen gehoor.
Tir. Gy weet een wreede leeuw is qualijck in te toornen.
Lit. Een leeuw gekeeten t is min dan een lam te fchroomen .
Tir. Waer dat hy flaet, laet hy te feilen bloetvlack na.
Lx. Een die bloohartig is, zijn voordeel ftreckt tot fch&.
Tir. Een gtoote zaeck wil meer als uytzien, laet u raden.
La. Om 't geen uw zoon u maent, zult gy dat op u laden ?
Tir. Uw wraeck die is te heet, en al te fel aen 't woên.
La. Dit marren zal u fcha, en my geen voordeel doen.
Tir. Het zaemgezwooren volck tot wreecken nimmer beyLa. Voor Tiberinus hooft i s van het lijf gefcheyden. (den .
Tir. Den Koning als gy weet die is in ons gewelr.
LM. Hoe lang, tot dat hy ons door zijn gewelt beknelt?
Tir. Heel Alba, 't is bekent, is fel op hem gebeeten.
LM. Dat om uw zoon, die is voor lang by hem vergeeten .
Tir. Hy voel dan met eenflagdat lang vergeeten fcheen.
La. Gy vleyt u zelfs te veel, dat tcgens recht en reen. (ven .
Tir. Men moet de boozen o m hae r boof heydt veel toegeLa. Dat (lelt geen wet, waer zijn die wetten nagebleven?
Tir. Een Koning bind hem aen geen woorde n , eed , noch
La. Ontziet gy een tyran die 't onderft bove n zet ? (wet.
Tir. Wat deuchden zijnder toch by Koningen te zoecken?
La. Verfchoont gy Tiberijn, zoo zal a Alba vloecken.
Tir. Men keurt het al voor goet wat dat een Koning doet.
LM. Die eerüjck Princenbloe t derft trappe n met de voet .
Tir. Uw gramfchap brant te fel.laet weldoen baet verzoeten.
La. Ick zal met deeze hals alleen de dootfchult boeten .
Tir. Gins nadett Fauftus, ftil, 't waer beft gy u bedacht.
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Lavinia, Taujlus, Tirrhenus.

Uaemt g y va n pas , o f heef t Mezanc e 't were k volbracht?
Tqu. Gehoorzaemheydt volbracht het gene gy belaften,
't ScheeB of den hemel zelfs o p dezen aenflag paften .
Want
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Want toen ick by haer quam, vond ickzo hantgemeen.
Het wreekgeweer drong veel door hart.en hartaêrs heen*
Zy waren beezig om 't flagtofferte volbrengen.
Tir. Wa t hoor ick, hemel! Fan.Het tyrannenbloet te plenDe goön is aengenaeoi, verheug u oude man,
(gen
Wijl alles is verheugt, wat zig verheugen kan.
Toen Tiberinus trat ter tempel uyt, haer nader,
Had elck zijn dolck ontbloot, om zoo den Rijxverrade r
Te zenden in der yl na Stix bet nare Rijck.
Mezance vol van moed, betoonde daer van blijck,
Toen hy den Koning uyt den tempel dorft vervolgen ,
In 't heevigft va n 't gevecht, vol y ver, en verbolgen,
Niet veer van het Palleys, ontweeck den Koning haer
Ter nauwer noot: nu fteeckt een yder in gevaer ,
Wijl zy haer queeten om zijn fnoo aenhangelingen ,.
Het uytgetoogen ftael ten boezem in te dringen,
Wiens vluchten was haer heyl, de onze heel vergramt
Die hadden al voor lang op zulck eenproy gevlamr.
Zijn lijftrau wanten zijn meeft altemael verflagen.
Den Koning dorft, ö fpijt! dat wy het al aenzageo
De poort van bet Palleys todluyren, elck bedruckr,
Ziet dat zoo fchoone kans zoo fchandig is mifluckr.
Tir. Zou hy 6 Goden! het ontvlucht zijn ?
Tan. '
t Meefte vreeze n
Is of het leger wel de Vorft mogt hulpzaem wezen,
Dat buyten Alba leyt, wy zochten door gewel t
Te raecken m 't Paticys; maer ftonden heel ontftelt
Toen haer Albinadorft voo r ons gezicht vertoonen.
"t Is voor een vrouw wat groots manmoedig by te wooHet uytgetoogen ftad, zy heeft een mannen moet. (ne n
Haer overwijze reen het zaemgezwooren bloe t
Koft brengen tot gehoor: Mezance, ay! leen uw ooren,
Het geen. ick u vcrhael, is waerdig om te hooren.
Ick droeg eer liefde tot mijn broeders moordenaer,
Nu fchroom ick niet zijn beul, noch doodelijck gevaer,
Gewenfte wraeck komt nu in volle weeld te banen,
Agrippós doot voldaen, znlx blijekt nu ick geen tranen
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Om mijne broeder ftort, wy zijn n u buyten noot,
'k Heb Tiberinus door mijn volck, fprack zy, gedoot*
Tir. O goden! Kw.Haer gemoed ontftak a l d'eedgenooten,
Om dat die n aertstyran was ny t zijn troon geftooten ,
De blijdfchap wier t geviert van yder een alom,
Dees deucht va n de Princes tot in den hemel klom,
Het was verwondrens waerd,men zag geftort zij n boosheydt.
heydt,
Al wat ons ftont te doen.volbracht haer macht.en loosDe Prins vaft beezig is om den tyran zijn hoof t
Te ofF'ren de Princes, 't welck hy haer had belooft ,
Zond my voor af, mijn Heer, helpt nu de blijdfchap vie'Za. O aengenam e boó! hoe zal ick my beftieren ?
(ren.
Ick zie mijn wenfeh volbracht, Agrippds bloet voldaen,
Albina heel vernoegt, verachting en verfmaên
Ten afgront neêrgeftorr, we l hoe! gy fchijnt t'ontftellen ,
't Is nu geen fchreyens tijt, wil t niet u zelven quellen,
Wat fchort Tirrhenus, dat hy zilte tranen ftort ?
Tir. le k beef, en fchrick \ La. Gy doet mijn Heer uw eer te
Den Koning die is doot. (kort
.
Tin. He
t was mijn zoon. La. Agrippe!
Tir. Dat ick zijn vader ben getuygt L
" - valt in aauwt«
een aoe K
Ia». Mevrou
w haer lippen °P
Befterven, ftutze op dees ftoel, bet bange hart
Wert door ontfteltenis te veel geprangt. Tir. O fmart !
Mijn veynzery heeft uyt .
La. Waero
m fpreeckt gy das fpade ?
Heb ick die ick bemin dan eereloos verraden ?
Zijn dierbaer bloet geftort, da t ick moft wreeckea, ach!
Waer ben ick toegeraeckt ? den hemel mijn geklag
Heeft eyndelijck voldaen, gehoorzaemt mijn begeeren,
Mijn wil was den tyran door 't ftaelte overheeren,
De goden hebben 't my door tranen toegeftaen ,
'k Aenriep haer nachr.en dag, nu is mijn wenfeh voldaen .
Hoe nut is, domme menfeh, he t weygeren der goden
Voor u in dit geval, 'k weêrftont da t was van nooden.
O ftrafiêvader! 't is geen vader die mijn druck
Ver»
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Vermeerdert, en voert aen, den hemel 't gruwelfluck
Zal wreecken, ick verliet om u mijn ziels beminde,
Maer wift nie t dat gy zelfs verblin t uw bloet verflindenj
Uw goddeloos bedrijf heeft hem te fchelms gebaer,
O monfter ! die Natuur verlochent door dit quaet.
Had gy hem nietgevloeckt, ick ftoncniet na zijn leven.
Waer is oyt helfcher daet zoo goddeloos bedreven ?
Eergierigheydr gebroed in 't hart van een tyran,
Vertoont de weerek wat zy al uytwercken kan.
Dat ick u niet ontziel bedanck daer voor mijn minnaer,
'k Ontzie de vader om zijn zoon mijn.zielsverwinnaer.
Tir. Wannee r een vader brengt zijn zoon in het verderf,
De ftrafdan weêrwraeck eyft, dat ick de doot verwerf
Is meer als reedelijck, zijn bloet alleen is krachtig.
Ach waerde zoon! vergeeft u vader, die onmachtig
U o m genade bid, onachtzaembeydt uw raet
Hem na bet leven float, het is geen vaders daet
Te moorden eygen zaet, ö neen! ick ben bedroegen*
Waer zijt gy liefde die niet waerd met hem bewoogea.
Een drift te vt'erig baert dit droevig ongeval,
Wat hael ick op mijn hals ? ach hemel! ach! wat zal
Natuur al zeggen, na ick hem heb, hes! verlooren ?
Mijn waerde kint, zijt gy tot dit verderf gebooren.
Vergeef uw vader, zoon, dees dolle razerny, (my
.
Den hemel vloeckt Tirrhcen, waer vind icktrooft voor
In. Help voort Lavinia de Prins Mezance opzoecken,
Gy zult mijn Ieytsman zijn, doorfnuffelt alle hoecken,
Ha fchender, deze moort zal baren uw elend,
Zoo lang als Alba ftaetzal Alba zijn bekent
Uwgod'loos gruwelfluck: voort lae t ons t'zaem vergaIn Cnarons fchuyt.om voort na Acheron te vacren, (ren*
Die oude veerman'wacht na ons al, dat gy flapt
Gezwind na het Palleys, het hartebloet getapt
Van 't bange hart, zal ekk zijn laetfte uytkomft geven.
Tir. 'k Volg uw gebod, en raet, niet langer dan te leven»
Het is alleens waer dat ick fterf,en boe, ó zoon!
Zie'bier 't rampzalig end van vader, dit is 't loon
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Van die door eerzucht wiert te eerloos aengeprickelt,
Zijn zelfs te fcbandig in een jammerpoel gewickeit.
Al fturfhet heele Rijck met my, noch kan zijn bloet
Voor nimmer zijn voldaen, mijn razerny verwoed
Beftont dees wreetbeydt, wilt Albina my vry mijden,
£n lijd niet die uw broer bracht, en zijn zelfs in 't lijden.
Tirrkenus, Alii»*, Lavinin, Camilla, lulia.
Lendige, wat jaegt u dus verbaeft i Al. Mijn Heer,
Uw kim Albina knielt voor owe voeten neer,
lek ftelmijn mifdaet u voor oogen, 'k bid verfchooning.
Het vluchten is vergeefs, uw gunft blijft mijn belooning.
Tir. Weet gy wat mifdaet gy dus, wrede, bebt gewrocht ?
La. Gy hebt uw broer in plaets van Koning omgebrocht.
Al. Ick weet dat ick mijn plicht, en broeder heb verraden,
Zijn overwinraer, en zijn moordenaer my baden
T e bergen m den noot hetleven, gins komt hy,
Die door my is ontvlocht, de doot, enflaverny.

E

jtgrippa, Tirrhtnus, Lttvinii, Albin*, Atis, Laufut,
Rut/hts, Cuniüti, lult*, en al V gevolg.

H

Eb ick beer Vader, en Princefle u noch tegen Y
Ach teeftgy noch mijn zoon ?
Lm Wa
t was mijn ziel verleegen.
Leeft Prins Agrippa ? ja. ha! langgewenften dag,
Waer in ick weer een ftraelvan uwe oogen zag
Neérflralen, deze vreacht is een gefëhenck der goden.
Ag> Albina zy gedanefct, door wien ick ben ontvlboden
Het doodelijck gevaer. Al. Zijt gy mijn broeder f godn.'
Tir. la 't is; uw broeder zelfs, uw mifdaet iefc verfchoon,
Uw trouwe zorg heeft ons bet leven weer gegeven;
Maer zacht, verhindert niet uw broeder, die gedreven
Wiert van het los geval, Iaet hooren zijn bedrijf,
Hoe hy als lijveloos behouden heeft het lijf.
Door noot geparft hem nioft van yder een afzond'ren,
Ick ftaverwondert,om 't geen elk zal doen verwonderen.
Ag. Toen ick door ttMerrouw, van PrhwMezance wiert
Op
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Op 't heevigfte vervolgt, en 't volck als ongediert
Quam brallend op my aen, om my ontzint te dooden,
Ben ik door noot geparft dien wreden hoop ontvlooden.
Hoewel mij n grootsheydt buygt voor uwegrootsbeyd t
neer,
Gy zogt mijn door, en gaf my 't lieve leven weer,
Steets zorgde ick voor u, om noyt uw eer te krencken,
Uw ftraf heydr, zufter, bracht my nimmer in bedencken.
Mijn vaders toevlucht was mijn toevlucbt.toen het ftael
My zogt te dooden in 't Palleys, de groote zael
Verbergde my, naer ick de poort had toe gefmeeten,
De eedgenooten al 't uytzinnelijck gebeeten ,
Verflauwden door mijn moedj't gemeene volck dat bood
In als getrouwe hulp, mijn zufter zelfs die vlood (ze n
Voor my, als voor de doot,toen ick haer minnaers weeVertoonde, gy gaf doe uw broeder hoop voor vreezen,
Als ick in uw vertreck, al bevende, uw lijf
Genaeckte, dwong u 't bloet, hoe gy in dit bedrij f
De prins Agrippa moft verbergen, en verfteecken,
Gy zog t u w broeder s bloet» door broeder s doot, te
wreecken,
Maer wierd van min geftut; gy fprack my bevend aen,
Dat ick op uw verzoeck zou uyt uw kamer gaen,
Die zijne uytgang heeft na 't buytenhof gelegen,
't Welck voort gefchieden, vond toen krijgsvolck onder wegen ,
Waer door dat ick behield hekhaftiglijck he t velt,
En 't leger op een nieuw in d'oude ftaet herfteit.
Schoon Corineus my het ftael door 't hart wou booren >
Sergeftus had mijn dood met eed op eed gezwooren,
De Volcens haeckten al na Prios Agrippds bloet ,
Serranus fwol van fpijr, e n trapten met de voer,
lüonëus moft voo r mijne krijgsmacht wijeken .
Ick dotft Mezance zelfs wel onder d'oogen kijeken .
Dat volck heb ick getemt, die helden, die mijn hoof t
Door u Albina was voorzeecker toebelooft. (gen
.
Antenor fchrickten toe n mijn volck he m auat n befprin Het
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Het vluchten nood jg was, mijn dapperhey t koft dwingen
Die niet te dwingen fcheen, zy baden lijfs gena,
Dat haer oock wiert vergunt, van my, heer vader, ja!
Die my vervolgden, toen voor Prins Agrippa ftred en,
De hoofden va n dat-volck heb ick niet zonder reden
Wel vaft, en fterek bewaert, voorzichtigbeyt moet hier
In dees gekgentheyt hantbaven 's Rijxbeftier .
Mezance toonde hem verwoed, en on verduldig,
Niet buygende als boofc van dit verraden fchuTdig .
Hy heeft zijn zelfs, Princes, door zijn geweer gedoot.
Verblinde wanhoop holt wanneerze is in noot.
Men zogt, maer laes! vergeefs, in 't leven hem te fparen,
Dit, en noch meer is my, ö vader ! wedervaren.
Za. 'k Beklaeg Mezance op het alderhoogft, de n haet
Op u gevat, zou door gebeden, hulp, noch raet
Ter neder zijn geleyr. de n hemel, ziel en harte
Vervult met vreuchde, weg is tegenfpoet, e n fmarte .
Ti>. Mevrouw, nu dat Mezans niet meer en leeft, komt u
De kroon en fcepter toe, gy zijt de naeft die nu
Het Rijck van Alba moet als wettige regeeren.
IA. Alleeni g wil ick niet gebiên, welwijze heeren.
Agrippa die om my geen wreede doot ontzag,
Zal op het prachrigfte aenfehouwen dezen dag
De krooning in dit Rijck, h y moet met my gebieden.
Ick wi l dat yder zal op zijn bevelen vlieden
Waer zijne wil gebiet: het los geluck vertoont
Hoe Prins Agrippa wert door min tot Vorft gekroont .
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