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Ooymantfckeft vermaakjn een vermaakUjkJreHr(pelt
Of ineen Harder/pel, in Klttchtfpel, Bij ofTremfpel^

Of in een loverfpelganfch bondigen beknopt,

Alom met konfi en met vliegwerken tzAomgepropt;
Al 't geen ter Schouwburg in dryjaaren wierdt verheven
Werdt in dry uuren tijts hier uitgebeelt na 't leven.
Ontfangt dm in uw gonfl vijf fpeüen in een Spel,
Ofvijfderhande Spel j boort, ziet, en oordeelt wel,
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Eo acht he t noodigh U E . beken t te maken,
dat dit Spel, beftaand e in vijf Spelen , a l voor
twaalf jaren is gerijmt doo r de n vermaarde n Franfèhen Tooneeldichte r QJ U I N A U L T, e n toe n
gedrukt e n uytgegeven , e n met all e d e Machines,
oft Konft - en Vlieghwerken , te Parijs, me t grooten
toeloop e n behage n de r Aanlchoiuvers, vertoont .
Dit behoor t U E . beken t te zijn , o m alle misverftanden voo r te komen; e n niet om ieman t in 't minfte te beledigen. Leef t e n zie t me t oordee l e n vermaak t'uwer verbetering, en
Vaart wel .
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Namen der Bedrijvers va n 'c eerfte Deel *
Jodelet, Knecht van Hauteroche.
Hauteroche, Komediant.
Chevalter, Zoo n van La Fleur»
LA Rocjue , Komediant.
Polixene, Zufter va n La Roqué .
Aminte, Dochte r va n La Fleur.
Sylv/tnire, outfte zufter van Aminte.
L*Fleur, Koopman .
Hét Spel fpeelt i n Parijs.
ÉERSTÈ ÜYTKOMST

,

lodelet. Hauteroche.
Iodelet hebbende een dove lantaern aan zijn zijde gezet, zi t en fpceU
op de Theorb, en zingt daar onder 't navolgende :

D

E Nacht dit giet met volle handt
Haar zoete fl tap uyt over 't landt ,
EierouW verdrijven doet, en vet en menfehtn rtttkkm j
Dt zon, dat groote fakkellicht,
Verbergt term zijnfthoon gezicht ,
In Thetisfchoot gezonkken ,
Om daar te nemen ruft ,

Xnmtt zijn hnii-oumdin te toeten zijne htft,
A'
Ha**

2 Tomeelfpel
zjmdtr Tooneelfpd.
Hauterothe aan een zijde. Wie zingt daar ? 't is mij n knecht ;
dien onbefchaamden bengel .
lodel. ' k Ben in een goet humeur , en zing gelijk een engel.
Hy zingt voort.
Sy donkker ah de "weerwolf giert,
De kater lolt, de nitchtuyl zwiert,
THenri ik gelijk een haas op 't ritjlen van een lovtr.
In 't fptelen breekt eenfnaar.

Sint feiten, help, wat komt my arme fpeelman over .
In't midden van mi|n vreugt is al mijn vreugt gedaan
Door 't breeken van een fnaar; ganfc h broek •' wat gaat
my aan?
Het is de zangfnaar. kom t het heerfchop dit te weten
Ik zal van deze nacht noch drogeftokvis eten .
Deez'avontmeend'hy noc h hiermede voor de poort
Van zijn meeft'res met my te houden een akkoorr.
Hout. Die n fchobjak !
lod. '
k Vrees dat hy my bier zal komen tegen;
't Hooft i s hem licht, zijn arm zal dies te zwaarder wegen.
Hy is de droes te gaauw in 't beuken op een aar.
Hout. Ik gaa hem met reedt geit betalen; fchelm.' hou daar.
lod. Help !
hout. Daa r 's nw loon.
lod. Moort
! moort! men will' my hier vermoorden.
T W H E D E U Y T K O M S T
Chevalier uyt zijn huys komende.

.

V17 As dat niet Iodelet die ik daar roepen hoorde ?
™ Wa t mach he m lette n ? ' k gaa hem hulp biên; wi e
sy zijt.
Blijv' ftaan, en vlucht niet, of gy raakt uw leven quijt.
Ham. Verfchoo n u w vriendt, e n wilt het vuu r van gramfchapftelpen.
cbevM\\a vriendr,zij t gy 't? ik quam om Iodelet te helpen,
Ter
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Ter liefde van zijn heer; vergee f mijn misverftandt .
loi. ' k Droeg zeker goede zorg' om d'ezel by de handt
Te leyden, onderwijl zo fpringt ee n fnaar aan flikken.
Hzut. Gy booswicht.
loi. Zagjes
! 'k zal een beter daar op fchikken.
Hiut. Ik hebb' mijn avontmaal gehouden by Arift !
En kooin' om met u wat te praten.
chev. Ia
! i k gis ' t ;
Zegt, dat gy hier komt om mijn zufter een s te fpreken .
Hmt.'k Verbergde u noyt de vlam in deze borft ontfteken j
Gy kent mijn Min, en zoo gy my niet bood' de handt,
'k Waar, zonde r mijne brandt t'ontdekken , lan g verbrandt.
Mijn hoop fteunt op uw gunft; maa r als ik flaamijn 00gen
Op mijn geringe ftaat, en op uw' groot vermoogen ,
Zinkt al mijn hoop in d'afch; 'k vrees dat uw vader, rijk
Van goet, haar parfïèn za l te zien na haars gelijk.
En wijl Schouwfpeeler s b y geen kooplié n vee l geacht
zijn,
Zoo vree s i k da t mi/ n naa m za l b y he m ganfch verdacht zijn ;
't Geen iemant nie t en kent wordt van hem niet bemint j
Geen grooter vyandt als onwetenheit men vindt ;
'k Ducht' da t hy mijn verzoek zal afilaan en verfmaden .
Cbev. Mijn vader die verwacht twee fchepen, rijk geladen,
Aan wiens behoudenis al ons welvaren leit.
Hoe h'chtlik kan een ftorm wegnemen t'onderfchei t
Dat tuflchen u en haar, 't goet aangaande, is gelegen.
'kBen alzwaarhoofdig , ' k hebb'in lan g geen brief ge*
kregen
Van Vader, en beloov' zoo draa hy wederkeert
Dat ik uw' Min by hem vervord'ren zal, ik zweer 'r.
En wat mijn zufters gunft belangt zal 't niet verveelen.
•H'W.Geeft gy een appel aan uw vriendt om meê te fpeelen?
c
hev, O neenJ 'k verzeker u dat zy uw' liefde draagt.
A 2 Hatit,
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zmder looneelfpel.
H*tit.\k heb genoeg aan d'helft va n 't geen gy my gewaagt.
Ik wenfch' van haar alleen een weinig mededoogen.
'k Weet dat La Roque.van meer aanzien en vermoogen
Als ik, haar menigmaal bezoekt; e n dat hy meer
Van baar geniet' als ik zou dorven wenfchen, Heer .
Chev. 't Is minnenijt die uw' dees fchemp're reen doet braken.
Maar om u uyt den droom te helpen en t'ontwaken,
La Roque die bemint mijn zufter wel, 'k beken 't ,
Maar niet de jongfte die gy hebt in 't hert geprent.
Neen.neen.gelooft nie t dat mijn zufter zoo lichtvaardig
Zou wezen, dat zy haar verkooren deel onwaardig
Verftooren zou , zy is zoo wifpelturig niet .
Ach! was mijn lot zoo goet,'k zag 't eynd' van mijn verdriet.
tiaut. G y zucht.
Chev. Me
t recht en reen.
H*ut. Gezegend
e der menfchen,
Die't alles gaat na wenfch', wa t kunt g y meerder wenfchen?
Wat zucht gy ?
Chev. '
t Is uw fchult, dat gy na d'oorzaak vraagr .
Hout. Met zuchjes drukt men uit de liefde die men draagr.
Chev. Ik ftemm'hettoe, d e Min ftelt i n mij n her t zij n
wetten.
Hout. Men mach dit quaat ontvliên, men kan het noyt verzetten.
En zoo 't een misdaat is die daag'lix groeyt en waft ,
De befte van onze eeuw zijn aan dees misdaat vaft .
Chev. Een jonge fchoonheit, daar ik gifteren bleev ' hangen
In 't jongfpel, heeft mijn her t al danfende gevangen.
Kout. Wi e was't dog ?
Chev. Da
t ik haar niet kenn' vermeert mijn fmert .
Buut. Verftontg ' haar naam niet ?
Chev. Neen
! e n wie ik daar met hert
En zin na vroeg, en kon niet weten wie 't mocht wezen,

Toontclfpel zender Tooneeljpel. f
Die my betovert heeft door haar bekoorlijk wezen .
Dit fcbone wonder gaf, doo r 't drukken van heur handr,
Uytwendig te verftaan haa r innerlijke brandt ;
Dit's d'oorzaakdatik zucht' .
Hxut. '
k Beklaag uw'wedervaren.
Chev. A l lang genoeg hier van, laat ons deez' reden fparen.
Hef op het liedt dat gy my hebt belooft .
Buut. We
l aan,
'k Zal u een wijs zoo nieuw als aardig zingen gaan.
D E R D E U Y T K O M S T

.

La Rotjue , Polixene , Chevalier , Hauteroche , loieht.

La Roq. ' k T > Idd ' u mijn zufter, wil t dat lierje noch eens
JD zingen
,
Waar doo r g y m y he t her t i n 't lijf va n vreug t doe t
fpringen.
Polixena zingt van boven,
O Zufter van de Zon met « W glinflrende[iralen ,
Gy liet op aard noyt luyfter dalen
Zoofchoon en helder als Olimpe 's zoet gezicht,

Haut. Dat liet was op mijn tong.
cheval. We
l oeelt het uit met woorden»
Herhaal het versje dat wy daat'lijlczingen hoorden .
Hauteroche zingt 't vmrg/umde.

L* Roq. ' t Is een bekende Item die ik daar hebb' gehoorr.
Schroom nie t mij n zufter , maa r vaar me t u w zingen
voort.
Polixena zingt voor der.
Die nieuwgeboren flar, die mijn vlam uyt doet breken ,
Heeft in mijn hert meer vuur ontfleken
Als g' oyt in d'hemel heb ge/licht.

La Roj. tegen Polix. Mij n meefteres vetfchijnt , waa r wacht
gy na ? iaat horen,
Gfawl, tegen Haut. Zingt voor t mij n vriendt, gin s kom ï
Aminte my te voren.
A3 V I E R
-
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Silvanire , Aminte , Bmteroche, Cbevalier, La Roqut,
Polixene, lodelel.
jtmin.T~\Eez' zangrij m i s op my gemaakt; wi e of het zy.
Silv. X ^ M e n zing t hie r ondereen bedekte naam van my.
Zy z.ingen al gelvk.
Als gy aw' oogen yvcndi op aardtri-k en op baartn
Zaagtg oy op atrtf gelijker paar en ,
Als heur hevallikheèn en mvn oprechte trouw ?
Gy kunt nut zoeter z.ien als haar aanrreklikheden ,
Kcch iemant trouwer hier beneden ,
Of meer verli'ft als ik my houto.
Po!, tegen La Roq. Voeg t u by Silvanier, gaa heen; waa r toe
dit marren ?
Chev. tegen Haut. Ga a onderhoudt Amint' , he t is uw' tijdt ;
deftarren
Begunftigen u w min; i k neem mijn tijt oo k waar,
O m zie n wi e onze Item zoo ftout durf t bootfe n naar .
Baut. Amint e nee m in dank mij n fchuld'g e dienftbaarhe den.
Aminte tegen haar zujier.
Wat dunkt u, fluyt dit liedt op my of u ?
La Roq. Ee
n bed e
Hebb' ik op u Mevrouw, aanvaar t mij n dienften plicht .
Silvanire tegen haar zujier. We l oordeelt zel f een s o f ' t op
my nie t is gedicht.
Chevalier, 't oogfl.iande op Polixena, tegen La Roque.
O wond'r e Schoonheit ! vrien t wat komt my hier voo r
la Roq. Wa t is 't ? (oogen
?
Cheval. Ee
n fchoonheit di e mijn zinnen heeft bewogen .
Het i s de zelfde di e my gifl'ren aa n den dans
By zoet gezelfchap heef t ontfteke n doo r haa r glans.
La Koq. G'heb r da n my zufter, al s ik d'uw' hebb', uytver koren.
Chev
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Chev. tegen L« Roq. Uw zufter ? wa c gelu k heef t d'heme l
my befchoren ?
Ik brand e n hoop dat zy door 't vuur dat my verteert
Ontvonkt zal werden ; 'k zal eerlang op uw' begeert
Mijn Vader (preken aan, en voor uw' liefde dingen j
Wat hoop' ik dan van u en van uw zonderlinge
Genegentheir tot my, als dat gy my zoo ftaat
Ten dienft als ik u deê.
Pol. Pleeg
t met uw liefde raat;
Die reine liefde draagt zal daar van tekens geven.
V Y F D E U Y T K O M S T

.

Lu fleur , Silvunire , Aminte , Chevzlier, Hauteroche,
Rcque, Folixene, lodelet,

Lu

Lu Fl, KT U al mijn goet, eilaas.' is op de zee gebleven ,
I N Hat e ik he t licht , e n trach t d e werel t uy t te
vliên.
De goed'ren zonder deugt zijn overal gezien ,
Maar deugden zonder goet zijn ongeachte zaken.
Nu'k mach gaa n zie n ho e het mijn kind'ren t'huys a l
maken ,
Die haken na mijn komft; op dat de rouw en fmert
Zich wat verdeel' die ik alleen draag in mijn hert.
De poort ftaat op, 'k treed in. ac h !
Silv. tegen buur broeder. O
m in onze reden
Te varen voort, met meer vermaak.zoo laat ons treden
In huis.
Chev. ' t Is billik; i k vergat zulx door de vreugt
Van 't zoet gezelfchap dat my aan het hert verheugt.
Silvtniere, in huys gaande komt fchielijk "Weer uytlopm.

Vliên w y j ' t is hier gee n tijd t va n blijven , maa r va n
Eilaas! (vluchten
.
chtv. Bedaar
, wat is '1 ?
silv. No
y t d roe viger geruchten
Uit zee ,
A 4 Chev*
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Chtv. Wa
t is 'er gaans dat u das (chrikkig maakt ?
Silv. Ac h ! Vader weérgekeer t fchijn t in' t verftan t ge raakt ,
Volgt met een blote pook in d'handen op mijn hielen;
Weerhoudt hem doch.
La Fleur zijn vuift opheffende, cm Chevalier ttfiaaa.

Ha, Icbelm ! dees arm zal u vernielen.
Chtv. Hee r vader, fpaar uw zoon.
La Fl, Wa
t 's dit ? zijt gy mijn zoon ?
Help, hemel.' will ' ik hier mijn eygen kind'ren doön ?
Kom hier mijn kind'ren, gy hebt dee l aa n mijn verdrieten;
Een oogenblik zach al mijn goet in zee wegvlieten.
Befchermen w y nu deer, het allerbefte goet ,
Twee fchenders va n mijn eer zijn my in huis ontmoet,
Waarzijnz'?
Chtv. U
w ramp doet u het bloet in d'ad'ren zieden .
Het zijn mij n vrienden , twee aanziendijke lieden.
LaFl. ' T zijn Venusjankers ; he t zij n minnaars , gei l va n
aart.
Chtv. Noy t wierdt ee n minnaa r di e oprecht is vuy l verklaart ;
Het huwelik maakt hem en zijne driften wettelik ;
Want liefd e op trouw gegront is rein en onbefmettelik .
En wijl gy al uw hoop zaagt in uw' goed'ren vliên,
Zoo wilt 't verzoek van dees twee eerelijke liên
Niet afflaan. fchoon'g y zijt va n al uw goet verfteken ,
*K weet dat hun beider min te meerder door zal breken.
La Fl. Uw reden ftilt mijn toor n j i k zal hen en hun min
Onthalen beter als ik flushadd' in den zin.
Haut. Wy durven op uw woort, mij n heer, t e voorfchij n
treden;
Ik wenfch ten dienft van lief Aminte te belleden
Al wat ik hebb', en fchoon 't geluk u heeft beroof t
Van al uw goet, mij n brand t werdr , hier door niet gedooft;
Maaj
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Maar in het tegendeel zal zy noch meerder waffen .
't I s d'aart eens minnaars op zijn lief alleen te paffen,
Niet ophetgoet .
LaReq. I
k ben op Silvaniere heer
Verlieft, niet om baar goet, maar om haar deugt en eer.
Z'heeft nie t verloren dat mijn vlamme kan verdonk'ren,
Nu haa r twe e oogen al s twe e ftarretjes noc h flonkeren.
La Tl. Een eerelijk verzoek ftaat vry tot aller tijt j
Maar, heeren, met verlof, meldt ons wie dat gy zijr.
Haut. ' K ben van een eerelijk geflacht en huys gefproten ;
Ik hebb' aan 't hof meer eer als iemant denkt genoten j
Den Koning ftont veeltijt s verwondert over m y;
Zijn gunlteling bondt my dees degen op de zy.
Noch hebb' ik grooter eer ontfaan va n groter kanten,
Dees diamant ïchonkm'ee n va n 'sKoning s bloetver wanten ;
M'erkent my zomwijl voor de grootfte Majefteit ,
Geen Alexande r wierd ' door d'aardboó m mee r ver Monarchen, Keizeren, en Princen aller wegen (brei t j
Zijn mee r tot my, als al hun hofgezin, genegen ;
Dit Vorftlij k kleed t draag ' i k te r eere n Vrankrijk s
kroon.
La Tl. Ik zou gelukkig zijn zoo my wierd aangeboón
Zodaan'gen zwager: maar , wa t 's d'and're doch voor
eene?
La Roq. Ik zal 't u zeggen, wilt my dan gehoor verleenen.
Schoon my 't geluk geftaag liep tegen hier op aard,
Mijn leven is nochtans door mijn beroep vermaart j
Ik zag my menichmaal op Cefars zetel brallen ,
En Koningen voor mijn gezach ter neder vallen,
'k Hebb' onder mijn gebiedt gedwongen aard' en zee,
D'aaloude weerelc, en de nieuwe weerelt meê.
'k Hebb' door mijn heldendaad d'onnozele verheven,
Tyrannen uit hun Rijk als ballingen verdreven ;
Kafteelen hemelhoog vermeeflert metgewelt ;
A f Bufefa
l

i o Tooneel/pel
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Bufefal wierdt door vay geflagen uit het velt ;
Ik hebb' noit veldtflag door mijn dapperheit verlooren:
La Fl. O heme l i wa t geluk is mijn geflagt befchooren .
Maar wat is uw beroep ?
La Roq. W
y fpelen naa de kunft ,
En trekken, door een zoet vermaak, zo o yders gunft.
La FU Maa r zïjnd' in d'echt getreên, waar meê zult gy uw
vrouwen ,
En uwe kinderen met eeren onderhouwe n ?
ttxut. Zoog y dit weten wilt, hoor toe.
L» Fl. We
l aan.
Ham. Me
n zal
LaFl. Wat ?
La Roq. Speele n op 'c Tooneel al 't geen in 't aartfche dal
Gelchiet.
La Fl. I
s dit een kunft om zoo daar op te boogen ?
Gy zijt dan heeren, als Schou wfpelers,flechs i n d'oogen:
Gaat elders vryen, neen; mijn dochters zijn voor u
Niet opgewaflen , fchoon het ongeluk my nu
Ontbloot heeft va n mijn goet.mijn kindere n zijn eerlijk,
En gy hebt weinig eer; u w kunft, ho e zeer begeerlijk
By 't graauw, heeft tot haar wit niet anders als de jeugt
Te kittelen : g y die d'ondeugt gelijk een deugt
Verheft, e n moordenaars verhef t to t eere n ftaten;
Gy leert niet anders als de deugden t e verlaten j
En alle fchand'lijkheên t e brengen in het licht:
Gy vindt niet 't geen gy zoekt,vertrek uyt mijn gezicht.
led. Commediante n zijn, na 't woort van dien bejaarden,
Van flecht allooy, en van een zeer geringe waarde.
tlxut. Wa t aangaat 't Schouwfpel, ' t wiert va n out s me t
recht veracht ,
Om d'oneer die daar op ter weerelt wierdt gebracht,
En hondert fouten meer j maar federt de geleerden
Dat quade misbruyk in een goet gebruyk verkeerden ,
Zoo heeft de Schouwburg een onfterffelijke naa m
Verkregen, en zy zweeft o p wieken van de Faam.
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De Schouwburg is een fchool, daar m'all e gruw'Iijkheden
Wel aanwijft, maa r nier om de zelve na te treden.
Zy maakt een plompaart gaauw; z y wijft de wijzen aan
Hun drift, en hoe men moet zijn driften tegengaan ;
Zy leert al wat een menfch behoort te doen en laten;
't Quaat werd t zoo quaa t vertoont, da t el k het quaat
moet haten;
De deugt werdt daar gekroont: e n hoe men d'ondeugt
meer
Verheft, ho e lager zy in 't endt zal vallen neer.
D'onnoofle zegepraalt, of komt hem 't noodlot treffen ,
't Is om hem naderhandtnoch hooge r te verheffen .
Kort om, het is een konft die op een zelfde tijdt
De leerzame onderwijft, d e droevige verblijdt .
La Roq. O p dat dees waarheit n a haar waarde werdt verdedigt ,
't Gebruyk hier van heeft noyt een eerlik man beledigt.
Want het Tooneel i s nie t voor 't breinloos graauw gefticht,
Om iets tot haar vermaak te ftellenin gedicht;
Maar 't is gegrontveft voo r de fchranderft e verftanden ,
Ia voor de grootfte en voor d'aanzienlijkfte i n den lande.
Waar is 'er grooter eer op aarden, als vermaart
Te wezen by de gaauwfte en grootften hie r op aard ?
Wat 's zoeter als door vreugt de droef heit te verpozen,
Die Vorften o p hun troon doet bange zuchten lozen ?
In deze konft kan zich de geeft vermeyen gaan,
Die door veel bezigheên zijn brein vindt overlaan.
Of door een wichtig ampt. i s dit een zaak die kleenis ?
Wie 's grooter die door deugt of door het goet alleen is?
La Me. Daarz' niemant uws gelijk zoo m'u gelooven moet:
Doch heeren, zoo uw konft zoo edel is en goet,
Zoo moet hy.die daar uyt wi l trekken eer en voordeel,
Begaaft zij n me t een gaauw vernuft e n fchrande r oor deel j
Daar

I a Toonuljfel
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Daar mach aan deze kunft niet hap'ren, naar ik hoor,
Men moet uy tmunten tot vermaak van oog en oor.
Haut. Op morgen zal de vreugt uw geeftc n overftrome n j
Wy kunnen onder ons uitmaken een volkomen
Gezelfchap; onz e troep die is niet lang verleen
Van een gefcheurt, zy krijgt dus doende weer haar leen.
Ik hebb' twee zufters en La Roque, die mijn makker
Is in de kunft, heef t ook een zufter fluks en wakker
Van lijf en leen, op wiens bevallikheyt uw' zoon
Verheft is; w'hebbennoc h vee l vrienden , knecht s en
boon,
Aan wien men zeer bequaam een rol kan mededeelen.
En zoo uw dochters en uw zoon meê wilden fpelen ,
Zo hebben wy weerom een troep zoo ongemeen
Alsooyt Parij s befchouwdej e n o f w y d*achtbaarheén
Der fchranderfte onze r eeuw vernoeging kunnen geven,
Dat oordeel wert alleen uw oordeel toegefchreven.
La Tl. Maar op dat ik een goet rechtmatig vonnis ftrijk',
Moet gy van uwe kunft ak'zaam aan my doen blijk.
La Req. Gy hebt twee dochters en een zoon, di e lan g geweeft zij n
Liefhebbers va n 't tooneel, die.mks zy gaauw van geeft
zijn,
Tot fpelen zijn bequaam, wanneer wy met haar dnen
Verzelt zijn, zult gy een volmaakt gezelfchap zien ;
Men zal in korten u iet fraays voor oogen (lellen ,
En om u te voldoen, zoo zal men u vier fpellen
Verroonen achter een, elk van verfcheyden zin.
Voor eerft een Harderfpel, alwaargy, hoe de min
Zich vergenoegt in 't kleedt eens harders.zultaanfchou En hoe hy alzo wel op tierige laudouwen (wen
,
Zijn wetten geeft, al s in het bof van eenig Prins,
Of Koning, en het hert der herderen geenfins
Verby gaar, maar zoo wel als Vorften wee t te raken;
Ten tweeden zult gy zien een vrek zijn afgodt maken
Van 't goet, om met hem niet te dwalen al te grof j
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Tenderden zalmen u een treurfpel, rij k van (lof
En toefte], ftellen voor, waar in gy zult beoogen
Hoe d'ongeregeltheyt de r grootfte va n vermoogen
Verkrachten blinthokt; e n da n zultgy zien voor 't left
Een fpel vo l kunft en vol vliegwerken, 't geen u beft
Zal vergenoegen om all' d'aardige Machijnen ,
Die doorgaans het gezicht voorkoomen en verd wijnen;
Waar in de fchranderheyr de r eed'le Poözy ,
Vermengt metgaauwheit, u zal dunken tovery;
Daar zult gy zfen, hoe dat het all' moet nederknielen
Voor de verdienft, e n hoe een deugdelijke ziele
Belaagt wordt, dat 'er geen bevallikheên zoo trots
En groots zijn als de deugt,die (tandt houdt als een rots.
L* Fl. Men kan niet heerlijkers op een Tooneel vertoogen
Als 't geen gy hier belooft t e ftellenvoor mijn oogen.
En zoo de daat komt met uw woorden overeen ,
Ik ftaa u alles toe het geen beftaat in reen;
Maar om mijn geeften, die het ongeval verdoofden ,
T'ontlaften, moetg y haaft volbrengen het beloofde .
Huut. De Min, die in ons hert gelijk een Etna brandt,
Dringt ons veel meer.om 't werk te nemen by de handt,
Als uwe luft daar toe; d e toefte] en tooneelen
Zijn by ons vaardig, men zal in der yl verdeelen
De rollen, op dat elk op morgen zy bereit,
Om u te ge ven proef van 't geen ik hebb' gezeit j
Ik zal zoo daat'lik noch al wat 'er is tot deze
Vier Spellen noodig, om op morgen klaar te wezen,
Beftellen gaan.
Lu lltur. D
e tijdt vereifcht het, gy hebt reen j
Ona 't werk te vorderen laat ons na binnen treên.
Eindt van 't terjle Dtel.
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.

Namen der fpelende Perfonaadjen .
La Fleur.
Jiauteroche, ee n Tooneelfpeelder .
Clomtre, ee n Harderin .
Stlvage, ee n Sater .
Forejfa», ee n Sater .
Dorife, zufte r va n Clomire, in harders gewaat .
Montan, Voeftervade r va n Dorife .
Fdene, Harder , Minnaa r van Clomire.
Da/nü, Harde r e n Minnaar van Clomire .
Speelt in BofTchaadje e n gebergt .
E E R S T E U Y T K O M S T

.

La Tleur, Hauteroche.

A Poli o beurt zij n hoof t uy t Nereü s zilt e ftrof \ men
,
•*- •'-Z'jt g y baaft reê om u w belofte na te komen ?
Huut. W y zullen daat'lijk de gordijnen halen op ,
En d'eer van 't Schouwtooneel verheffe n gaan in top.
Wilt midlerwijl u in dees zetel nederzetten,
En op al 't geen gy ziet en hoort naauwkeurigh letten.
La F.*k Brand' van verlangé om uw konft te fchouwen aan .
Hmt. ' k Gaa order geven om ftrax op 't Tooneel te gaan.
ZATI.

T W E E D E U Y T K O M S T

.

La Tleur , Clomire , Süvttge , Torefian.
ch.lK be n verlooren, ach!
Sel. JL G
y zult my niet ontkomen,
Ont-
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Ontaarde; 't loopen is u door dees flagbenomen.
Clom. I k bid u, laat my los /
Tor. Su
s ! fus! di e lijdt gebrek ,
En honger by zo fchoon een brootkas, is wel gek.
clo. Ai my ! ik fterf.
silv. Neen
, neen , wat fchrik mag u doen beven.
Van 't quaat datm' u wi l doen is niemant dootgebleven.
Clo. Houd t uw ' eerbiedigheit dan tegen my ganfch op ?
For. ' t Geluk en liefde geeft ontzag en eer deïchop.
Stlv. 'k Weet dat men u in d echt wil binden aan Fileene,
Die met de vruchté van mijn zorg gaat zorgloos heene.
For. ' k Zag onlangs noch zijn hooft, ó fpijt .'gekroont met
dien
Vercierde bloemkrans die mijn Min u aan quam biên.
Silv. Mee r brandend'als een Leeuw die opeen prooy verhit is,
Zoek ik uw Min, die al mijn vreugt en oogewit is.
For. Pafleer t gy ditmaal, (laakt uw blaffen, aa n een kant,
Eer mijn getergde toorn uw glori werpt in 't zandr.
silv.Dit fchutt ' ik makker, 'k zal haar in mijn hol geleiden.
For. I n mijn hol meen ik haar een ruftplaats te bereiden.
Sil. Zie toe ! dee s ree n ontfteekt mij ngramfchap meer en
meer.
Gy zult haar hebben als ik haar niet meer begeer'.
For.Gy rnaakt.in 'tafzijn va n de waart.uw rek'ningqualik ;
Ik vecht 'er liever om, hoe bits gy f preekt en fmahk.
Silv. Meent gy voor my te gaan met hare maagdom door.
Tor. Wel waarom niet ?
sih. Gy
!
For. Ia
.
silv. Daa
r zal ik wezen voor.
For. Bedrieg' u niet.
S'lv. Wil
t maar u zelven niet bedriegen.
For. G y liegt al wat gy zegt.
sil
v- Gymeugthe
c zelve Ji;gen.
F°r, I k zwicht'voor u niet.
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silv. G
y zult kleinder zingen ftrak.
Tor. D e reen om ons gefchil te flichtenzïjh te zwak.
De ftarkfteVan ons rweên zal deze prooy genieten.
Clom. Ik zie in mijn verdriet een eindt van mijn verdrieten,
En neem de vlucht, terwijl zy bey zijn handtgemecn.
Silv. Di e flagen is niet mis.
Tor. Di
e treft d oor al uw leen.
Silv. Dat d'hemel gaf dat hier een fcheitsman quam te voren.
Tor. Verdubbel t hy die flagik geef de moet verloren.
Silv. Houd t op, fpitsbroeder, laat ons liever maken vree.
Tor. Ik ben daar meê te vreên, ny t vrees van meerder wee^
Silv. Maa r hoe! wa t 's dit ? waar is Klomire daar geweken?
Tor. 'k Geloof al ver van hier, die kans is al verkeken j
Wat zegtg* hier van ?
Silv. W
y zijn die fchone prooy al quijt.
't Naloopen is vergeefs; i k barft byna van fpijt j
Mijn rug is root van bloet.
Tor. D
e mijne is ganfch doorreten;
'k Ben fchier half doot, e n dat om niet met al ge/meten.
Silv. Zijn wy geen narren dat wy 't wildt alree ge vaan
Zoo lieten loopen ?
Tor. Da
t hebt gy alleen gedaan.
silv. Gy , door uw dwaasheit.
Tor. Di
e zijn onvoorzichtigheden
Voor deugden keurt is dwaas; maar makker.om wat reLiet gy haar los, die haar alree in d'armen hadt ? (de n
Silv. Waaro m liet gy haar gaan, die van u was gevat ?
Tor. Geef my de handt vry.wy zijn bei twee flechtedoren,
Dat wy zoo fchonen buyt door ons krakeel verloren.
Silv. 't Is beter alsz' ons weer voor oogen koom', dat wy
Malkanderen verdaan, zoo raakt zy niet weer vry.
Tor. 'k Hoor' dat haar ouders met Fileen haar willen paren.
Laat ons hem geven deel aan 't geen ons is weêrvaren j
Laat ons hem zoeken, en zoo wy hem vinden, Iaat
Ons
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Ons hem zoo teift'rcn dat zijn min daar door vergaat.
Silv, Om bem ee n voordeel af t e zien, moetm ' bem verraffen.
For. Zee r wel ! verfcbuylenw'ons ; daar' s volk, 'khoo r
bonden baden.
D E R D E U Y T K O M S T

,

La Fleur, Dorife, Montan.
Dorife in harders gexvMt,
Ou ftandt, mij n vriendt , 'kziegin s twe e Sater s
vlug ter been.
Mont. Z y keere n boswaart, en fchoon zy u zagen treên
Zoo zoudenz' echter u in dit gewaat verborgen
Niet kennen.zijt geruft noch hebt in 't minft geen zorge.
Ik zelve, die u hebb' van kindtsbeen opgevoedt ,
Zou u niet kennen quaamt gym' onvoorziens te moet.
Ik bidd' u om de gunft, van my wel eer ontfangen ,
Ontdekt de grondt, waar naar ik hertelijk verlange,
Waarom verbergtg' u in dit harderlijke kleet.
Dor. Om al d e deugt die gy hebt aa n mijn jeugtbefteedt *
Zal ik u dit geheim, voor elk bedekt, ontvouwen:
Niet zonder reden heeftm' in dit gehugt vertrouwen t
Dat d'ongeftuyme zee mijn graf verftrektj gy weet
Dat mijn vroumoeder voor de tweedemaalmy deedt
Verloven aan Fileen; da t hy my heeft gegeven
Zijn handt op trouw; gy weet hoe zy daarna, gedreven
Door een beloftenis aan Delos toegezeit,
My fteelswijsheeft van mijn beminde weggeleyt.
Mont. Ia! diepnluk'ge reis ftaat my noch wel te voren ,
Toen wy on s fchi p door een geweld'ge ftorm verloren*
Al leefde ik hondert jaar, ik zal niet lichtelijk
Vergeten hoe elk menfeh geleek een levend' lijk.
Der .In deze fchipbreuk quam een ander fchip ons dreven
Verby, zich willende naar onze kuft begeven j
Dees ongelegentheit fcheen my gelegentheit-
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Te geve» om t'ontvlién mijn moeders onbefcheyt ;
'k Sprong over zonder dat mijn moeder daar van wifte.
Maar ach.' niet lang hier na ontftont, eer dat men 't gifte,
Een vreeftelijke ftorm, zoo dat elk een door noot
Geparft geen uy tkomft zach voor oogen als de door.
Hec weer bedarende, zoo dreven wy voo r ftromen
En winr, lotw' end'ling zijn te Delos aangekomen.
Daarhebb'ik.om mijnee r voorfchipbreu k t e behoên ,
My met dit Harderskleer onthouden in het groen;
Tot ik gelegentheit verkreeg' om dooT de baren
Van 't eylant Delos naar ons eylant toe te varen.
Maar.naau te landt geraakt.verftond' ik,tot mijn rouw,
Dat die ondankbare aan mijn zufter door de trouw
Zich will'verbinden, 'k wou dat hy my hierquam tegen
Eer dat ik word bekent 5 'k hoor dat hy deze wegen
Veeltijt alleen betreedt, 'k zou zijn lichtvaard'ge Min
Zoo zwaar hem (lellen voor, dat hy wel haaft van zin
Verandren zou. daaro m kom'ik alleen, verfteke n
In dit gewaar, alhier, om hem alleen te (preken.
Ment. "Zoo ik mijn oogen mag gelooven komt hy daar.
Dor. Hy is 't zelfs in der daar.
Mont. U
w verw wordt bleek en naar .
Dor. Helaas.' op zijne komfï verflauwe n al mijn leden.
Mont. Hoe vlucht gy voo r hem?
Dor. Nie
t voor hem, maar voor een twcde
Die op zijn hielen volgt, befchoivwt gy Dafnis niet.
Zijn makker in de Min, die al zijn doen befpiedt.
Mont. ' k Zie hem, verberg'u hier .
Dor. 'k
Verfteek' m y in dees heggen»
Mont. Zoo dra hy is alleen zal ik 't u komen zeggen.
VIERDE U Y T K O M S T

.

La Fleur , Filene , Dafnis.
Hl. T TO e zoet is hy verzelr, die, van de Min verzelt,
1 1 I n eenzaamheir . zijn pijn aan zijn gedachten mel t •
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Ik fpoey my naar het bofch, daar ftilte in koele lommer,
Haar woonplaats houdt, bevrijdt van zorg* en kommer.
Da/nis d'echo makende achter 't Tooneel,

Kom'er.
Til. D e rotfen fchijnen zelfs bewogen met mijn fchaa ,
Hoort gy my Echo, zoo vaar voort en zeg ja.
Ditf. Ia
:
Til. Klomir e is tegen my, eilaas! t e koel van zinnen ,
Wat moet ik doen om haar te doen beminnen?
Vnf. Minnen
.
Ri.Maar zoo mijn liefde op haar geen voordeel heeft noch
kracht,
En die ondank're is doof voor al mijn weeklacht.
Daf. Lacht
,
f j/.Hoe! lachen in mijn doot? wreed' antwoott dat ik hate.
Wat raat met haar die my zoekt te verlaten ?
Dxf. Laten
.
Til. Die raat was goet indien ik leven kon alleen.
Zal ik haar man noy t zijn zoo antwoort my, neen ;
Duf. Neen.
'
Til.Dat woort is voor mijn Min ganfch ftraf en ongenadig.
Zegt my of haare kou zal zijn geftadig.
Dxf. Stadig
.
Til. Helaas! wat Herder is dat onwaardeereli k
Iuweel door trouwe Min meer waardig als ik ?
Daf. zich ontdekkende. Ik

.

Til. Waa r is mijn makker, die my antwoord' gaf, geftoven é
Vaf. I k ben 't die al uw wenfcb en vreugt tracht t e verdoven.
Klomire die verdient een vorfllijk' heerfchappy ;
'k Be n haa r nie t minder, maa r we l meerde r waard t
alsgy.
TH.Verheffenw on s zoo niet; zoo d'opflag van baar oogeri
My niet bedriegt, voelt zy haar hertje meer bewogen
Tot my als u.
ï>*f. G
y beek u zulx al leenig in
B z Doo
r

2 0 TooHtclfptl
zanderTootudjpel.
Door uw laatdunkentheit, niet door haar Iicfdc en Min.
J& Wy zullen dit verfcbil licbt fliffenna mijn oordeel,
Als elk oprecht'lik al de weldaan, tot zijn voordeel
Van hare gunft ontfaan, gaat ftellenop een ry.
Zoo fpeurtme n belt , wi e be d haar fchoonheit waar digzy.
Duf. Vang aan, ik luyfter toe.
Til. Al
s een'ge van mijn fchapen
Ter zijden afgedwaalt haar voedfel gingen rapen
By d'bare, heeft zy die zeer vriend'lijk in heur velt
Onthaalt, en naderhandt my weer ter handt geftelt.
D*/. Zoodaan'g e gunft gun ik u gaarn' met hert en zinnen.
Men kan de goederen van iemant wel beminnen,
En baten de perfoon.
Til. Alszytergoederuu
r
My ziet, ontfteekt zy in haar aanzicbt als een vuur;
Haar blanke boezem, die de lely gaat te boven,
Befchaamt in rodigheit de fcboonfte roos in d'boven.
Daf. Da t teiken zeit, dat zy met u niet heeft in't zin.
Hetvlammend'aanzicht, geeftee n blijk vatibaat, geen
Min.
Til. Al s ik haar by geval zie aan den dis gezeten,
Verlieft zydaat'lijk haar genegentheit toteten.
Daf. He t zelve wedervaardt her fchaap, zoo draa het ziet
Den wolf aankomen, het verlaat zijn weyde, en vliedt.
Til. Wannee r ik haar ontmoet op d'oever van de beeken,
Hooft zy met water in mijn aangezicht, een teeken
Van hare gunft, die zy my dagelix komt bicn;
Haar ongeveinftheit laat haar goet behagen zien.
Unfit. Mijti s oordeels is hier uyt een and're zin te vatten ,
Dat z'u, waare z'u ontmoet, met water komt befpatten,
Daar in volgt zy Diaan, op dat zy lefch' uw' vier ,
En met Aktdons kroon uw'geile kruyn vercier.
Til. Uvy'quadeninborft duydtal'tgeen i k zegg'te n qua Gy hebt noyt minder ah zodanige weldaden (den
.
Ontfangen; wa t voor gunft heeft z'u ooit'mecgedeek?
Daft).
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Dafn. Ik zal degunften, va n dat minnelijke beelt
Genoten, in mijn hert opfluyten en bewaren;
Noyt moeteen minnaar zijn geheimen openbaren.
TH. Ho e ! zult gy 't geen gy my belooft hebt niet verflaan.
Dafn. Ik hebb' u niet beloof t als u te hooren aan.
Fil. Wat ongelijk is dit ?
Dafn. Wil
t u zoo niet ontftellen !
Laat over ons gefchil Klomire 't vonnis vellen ,
Wie ongelijk of wie gelijk heeft van ons tweén,
En wie haar keur behaagt.
lil. Daa
r ben ik mee te vrcên.
Dafn. Ik ook.
lil. Houd
t maar uw woort.
Dafn. A
l viel zy my heel tegen,
HU Gins komt zy j gaa n wy om haar hier toe te bewegen.
Z E S T E U Y T K O M S T

.

La Tleur, Dafnis , Filene , Klomire -verbaaft uyt.

Daf. VTTAar dus verbaal t n a toe , lieveoorfprong k va n
" mij
n fmert ?
Voor wiendus fchichtig .
Klom. Voo
r twee Saters, die my hardt
Vervolgdenlange tijdt , di t 's van mijn vlucht ee n oor zaak.
lil. Ho u ftandr, ó fchoone i daa r ik ben daar is uw' voorfpraak,
En uw' befchermer, g y komt hier van paffen aan ,
Om een gefchil, het geen is tuffchen on s ontftaan ,
En aan u werdtgeftelt, t e Hechten door nw reden;
Wy beide zijn verlieft o p u bekoorlijkheden j
Spreek ongeveinft, wie n gy bemint, of wien gy fmaat j
Wie uwe wedermin verdient heeft of uw haat.
Klom. ' k Vind' zwarigheid t i n 't geen g y m y hie r leg t te
vooren;
Ik haat noch liev' H geen van beiden; doch laat hooren
B3 D
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De grondt waar op de vraag geveft is die gy doet,
Op dat ik zie wie beft mijn keur behaagt.
til. Dat'sgoer
.
T>afn. I k hoop. (gonnen
.
Klom. tegen Füeeen. Vangt gy eerft aan, mits gy eerft hebt beril. I k zou geen meer geluk op aarde wenfchen konnen;
Uw' ziel is alzoo klaar van glans als uw gezicht;
*k Hou my verzekert van uw gunft, die my verplicht ;
Om duizen t reed'nen hier onnodig op te tellen ,
Slaaik geen twijfel o f gy zult my hooger flellen,
En meer waardeeren als mijn makker , plomp en flecht.
Dufn. 'k Ben flecht, en niet als gy op liegen afgerecht.
Jk zie mijn hoop gelijk een bloem op't velt verdweenen,
Zoo ik door mijn verdienft uw ' fchoonheit maar alleene
Behagelik kan zijn ; nie t is 'er hier op aard'
Dat uwe fchoonheit en bevallikheit is waardt;
Ik hebb' niet waardig om uw fchoonheit t e behagen ;
'k Hebb ' niet al s reine Min waa r op ik roem mach dragen.
Til. Schoone oogen. ' fpreek , wa t macht my, fint Dorife' s
doot,
Vermant heeft dat mijn liefd' is tegen u zoo groot.
'k Zwoer duizentwerf dat ik noyt minnen zon na dezen,
Maar uwe aanlokfelen doen my meyneedig wezen.
Daf.Dees vlam is d'eerfte di e mijn liefde gaande maakt;
Ik kenn' geen vuur als 't licht dat in uw oogjens blaakt;
Men twijfelt aa n zijn Min die tweemaal kan beminnen ;
Zoo lang ik leev'zal my geen tweede brandt verwinnen.
Ia! fchoo n g y volgd e ' t fpooruw s zufters , ' k zou de
fchoot
Der tweede liefde uyt noot ontwijken doo r de doot.
f il.Uw ' plicht eift dat uw' keur zal to t mijn voordeel wezen,
Uw' naafte bloet heeft my bier toe al uytgelezen.
D*fn. Aan uw' verkiezing hangt mijn voor- of tegenfpoet ;
Als ik u hebben mach wertfch' ik geen meerdergoer.
ril.
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Til. Wanneer gy my verkieft, zult gy uw' naam vergrooten
En eer; ik ben van een vermaarde (lam gefproten .
Dafr. De (lam waar uyt ik ben gefproten ga f noyt licht;
Maar als gy my verkooz', zouz' uyt uw fchoon gezicht
Haar luylle r Icheppe n j d'eer waa r me ê h y zoek t t e
krenkken
Mijn liefde, (laat aan u alkenig weg te fchenkken .
lil. ' k Hebb' geen mismaakthei t di e verwekke n ka n u w
haat,
Ik fpiegelde in een bron noch onlangs mijn gelaat,
En vond ' my, zonder roem gefproken, we l befneden;
Schoon ik niet ben volmaakt , ' k ben welgemaak t va n
leden.
Qxfn. Dat ik ben welgemaakt ik niet wel zeggen kan:
Ben ik niet fchoon, gy zijt daar zelve d'oorzaak van ;
'k Geloof dat wy gelijk ter weerelt zijn gekomen ;
Het fchijnt dat vrouw Natuur ie t fchoon s hadd'voor genomen
Te brengen aan den dag, die s heeftz ' al wat zy hadd'
Alleen aan u befteedt, ö onwaardeerb're fchat \
Waart gy zoo fchoon nie t i k zo u twijf'loo s fchoone r
wezen.
Uit nw' volmaaktheit is al mijn gebrek gerezen.
Til. Dat maak' hy dwazen, die niet beter weten, wijs;
Zijn reden geit hier niet, mij n geldt haalt hier de prijs;
Indien gy 't goet bemint.geen menfeh gaat my te boven;
Ik hebb' in dit gehucht vee l huyzen en veel hoven ,
Veel fchapen op het velt, veel landen daar ik van
D'inkomften trekk' , mee r goet als ik u zeggen kan.
Houd' my zoo hoog maar als 't geluk my hiel in waarde.
Dafa. Het wankelluk bracht noit volmaaktheit voor t o p
aarde;
Haar gunft is al s haar haat ganfeh zonder onderfcheyt j
Gy zijt te wijs, om het onzinnige beley t
Van 't wispelturig lot hoogmoedig na te (lappen;
Zy haat, dicgy bemint, de deugt en wetenfehappen.
B4 G
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Gy zijt voorzichtig en veerziende, z y is blindt.
Til. Begaafd e Nimf! indien gy u aan my verbind t
Zal ik aan u een das vereeren, tot een teeken
Van mijne gunft, die ik zorgvuldig op deé queeken,
En voor u hebb' bewaart.
Dafh. Di
e onde r legt, zoekt hem
Met veel fchenkkadiën te belpen uyt de klem;
Sint ik, ó fchoonft e Maagt ! mij n hert u hebb' gegeven,
Hield' ik voor u geen goet meer over als mijn leven.
Klem. I s 't moog'Jik, moet ik hen vernoegen alle beyd;
Ontfangt dees rozenhoedt voor uw ftantvaftigheit,
Volftandige Fileen !
Til. Betoverend
e bloemen !
Da/nis aan een zijde. O (nood ' bedrog ! da t ik met reden
mach verdoemen.
Klom. E n gy, ó Dafnis , wilt my met uw rozenhoed
Vereeren in de plaats.
Dafn. 'kOntfingnoifgrootergoer
.
Klom. Vaar wel !
Vafr. I
k volg' u.
Klem. '
t Zal voor dees tijt nood'loos wezen .
De Harders zjjn alom ontwaaktj'k hebb ' nu geen vreze.
Til. Wee t gy nu we l wie beft dee s Harderin behaagt ?
T)afn. Haar antwoort zegt het klaar ; waa r toe dan meer
gevraagt?
H/.Nadien zy ons heur zin ontdekt heeft door haar reden,
Vervolgenw' ons verdrag.
T>xfn. Daa
r ben ik meê te vreden.
Til. Laa t my haar dan alleen beminnen naa haar zin.
Djifn. Zacht! g y hebt noch geen reen te fpotten me t mijn
Min;
Verander, zoek 'er een die u wat beter handelt.
Tel. Ik blijf haar Minnaar, ' t is voor u tijt dat gy wandelt .
Da/», I k hebb' allenig van Klomire's liefde d'eer.
Til. I k bidd' u fpeelt doch zoo donwetende niet meer.
Dtfn. Doe t gy da t zelve niet»

nu

Tomeelfpel zonder Tooueel/peL a
ƒ
Til. Di
e iemant met gefchenkke n
Vereert, bemin t hem meer als die men zoekt te krenkken
In zijne goed'ren.
D»fh. Neen
! di e geeft meer voordeel heef t
Als die ontfangt, h y houdt het meed die 't meefte geeft ;
Want di e ie t wegfchenk t blijf t nie t fchuldi g , maa r
d'ontfanger.
Til. Ai! wil t uw zelven doch met yd'le hoop niet langer
Ophouden, als ons Pan begunftigt zonderling ,
Ontneemt hy ons niet maar hy geeft ons alle ding.
Vafii. Als Pan ons mint neemt hy onz'offerhand i n waarde
En dank aan, als Klomir'mijn rozenhoedt aanvaarde.
Til. Het voordeel in haar keur zich klaar aan my vertoont,
'k Ben als verwinnaar van haar met dees krans gekroont.
Daf. Uw' hoogtnoet komt my tot mijn ongelijk braveeren,
Gy draagt de tekens van een flaaf,ik van een neere.
De kranfe n van ons hooft zijn banden va n ons bert,
Z'heeft u geboeyt, daar zy van my gebonden werdt .
Til. Uw' krans was groen, en met die verw' u te beroven
Zoekt zy in uw all' hoop van weermin uyttedoven.
D»fn. Zegt dat zy zeggen wilt, DU ik haar hert begeer'
Dat ik niet meer behoev' te hopen als wel eer.
De voortgang van een zaak doet d'hoop te rugge treden;
De hoop gaat voor j me n hoop t nie t 't gee n men heeft
airede.
Vaar wel, indien Klomire u andermaal koom' veur,
Moogtgy vernemen.totu w fchand'.mijn eer, haar keur.
Z E V E N D E T O O N E E L

.

La Tleur, Tileene,
Til. yjj Y hebben bey ons zelf me t valfch e hoo p bedro »
" gen
;
In ons te helpen uy t den droom, fluytzy onze oogen;
Haar gunden zijn naar elx verdienden maar gemeen j
Bf E
n

%6 Toomel/pel
zonder Toerml/pet.
En o m t w ee minnaars te vernoegen, kieftz ' 'e r g e e n .
D o r i f e , aa n wie n ik nooyt kan denk ken als m et fmerte ,
W a s doo r ee n wett'ge r vla m ontfteke n i n baar herte .
Ik moe t baa r tot 'e r d o o t, fchoo n o n s d e d o o t va n ee n
Gefcbeurt beeft , lieve n me t a l baar bevallikhcên .
M a a r h o e ! 'c fchijnt da t de flaap heef t al mijn leen beze l k hop e d o o r d e raft mijn rou w wa t te vergeten, (ten ;
Acb hemel ! zi e ik dan gee n uytkomiti n mij n noo t
V o o r handt , als die my brengt de broeder va n de doot?
Hy vdt injlaap.

A C H T S T E UYTKOMST

.

La Fleur , Silvage , Forejlitn, Montnn , Dorife in borders
gevnat , en Filent.

Sil. ' k *y I e onze makke r ein s befchote n i n de bladere n ,
^-*Betalenw' o n ze Ichult .
Toreft. Goer
; laat ons zachje s naderen ,
En op dat hy ontwaakt onz e aanfla g nie t o n t k o o m ' ,
Laat ons he m me t dees koor t val t binde n aan de b o o m .
silv. Zee r wel.
Ment. H
y is a l l e e n; tre e nade r zonde r v r e z e ,
'k Gaa boswaart in , om u niet hinderlijk t e w e z e n.
Dar. N u zal i k nemen wraak , e n op'nen me t di t Haa l
Zijn onftantvafti g hert , de fpringkaar vahmij n quaal .
Ik nader; m a a r! wa t ' s dit ? men ftaat hie r na zij n l e v e n ;
Laat af, moordaad'ge! o f u wer t loo n n a wer k gegeven .
FiL ontwakende. Wa t boor ik ? h e m e l !
5*7x1. Laa
t on s zijn verbolgenthe y t
O n t v l i ê n ; ' k zie voor on s nie t al s flagen bie r bereyr .
D w . Z y zij n ge vloón. g e d o o g da t i k ontbinde uw ' banden,
G y zij t n u vry en vran k va n hu n bloetgier'ge handen .
HL D a t ' s waar j mij n leve n ik u hier voo r Icbuldi g b e n ;
Maar zeg t m y doch , o p d a t i k uwe trou w erkenn' ,
W i e da t gy zijt; mij n her t wenfcht , o m n te betalen
Kaar uw verdien!*, voor u in 't duyfter graf te dalen.
Der.
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Dor. Verrader , hier toe vindt gy ftofgenoeg, verweert
U dan .
Til. '
k Sterf liever vriendt, zoo gy mijn doot begeertj
Mijn leven, 't geen u komt, moet willig voor u bukken.
Dor. I k zal 't niet nemen, maar veel eerder u ontrukken;
Wilt gy my dienf t doen ftaavoor 't hert dat gy bezir.
Til. Ik offer het u op, ach.' hemel, wat is dit ?
Zie ik Dorife niet met haar aantreklijke oogen ?
Dor.lk hebb' baar wezë.tnaar haar liefd' isgants vervlogen.
Daar liefd' haar woonplaats biel heef t d'haat haar heerfchappy.
Ik ben Dorife, maar Dorife in razerny,
'k Wil u niet minnen, maar als een leeuwin verfcheuren.
Til. Vernoegtuw wraak , i k za l mij n doo t voo r wetti g
keuren,
Mijn naberouw is groot, noch grooter is mijn fout;
Mijn hoop'Ioos hert zal, nu gy my uw gunft onthoud»-,
Gewillig ftervenj ftootvrytoe.
' 't kan niet wezen;
Dor. Neen.
Vergeefs raadt my de fpijt 't geen my verbiedt de vreze.
Mijn kracht bezwijkt, 'k bekent.
ril. Word
t my die gunft ontzeit
Dat my zoo waarden handt voer in d'oDfterflijkheit ?
Der. tegen haar ztlfs. Houdt, onbeleefde! fchoo n de toorn
barft uyt mijn oogen,
Zijn naberou beweegt mijn hert tot mededoogen.
Til. G y handelt my en mijn lichtvaardigheit te zoet.
Maar wat mac h 't zij n da t on s Klomir e ontde k ont moet?
N E G E N D E T O O N E E L
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LaTleur, rilene, Dorife, Klomire, Dafnis,
Klomire verbaaft up komende.
K. kan naauw /preken van verbaaftheit.
Om wat reden ?
Klom.

z8 Teonetlfpel
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Klom» Twee Saters, fchrikkelijk van aanzicht en van leden,
My zochten ftraxmet lift te krijgen in hun net.
Ik waar mijn eer quijt hadd' my Dafnis niet ontzet.
Da/5».Ruft Nimf.de Ichenders zijn geweken in de boomen.
Klom. Wa t ramp was zonder u my over 't hooft gekomen?
Mijn eer en leven komt u toe voor uwe trouw.
Zoo ik u minder geev' ik my ondankbaar houw.
Dafo. Gy zijt niet fchuldig als mijn Min met wederminn e
Te kroonen.'k hebb' mijn plicht,liefwaarde berderinne,
Betracht, nochtans neem ik uw gunft.op 't onvoorzienft
My aangeboón, aan als een gift, niet na verdiend.
Dit doet my leven en van fpijt Filene derven.
Til, 'k ^cet nie t wie van ous tweén verdient heef t t e verwerven
De meefte nijt, dit beelt dat my is toegevoegt,
Maakt my zoo wel als u gelukkig en vernoegr.
~D*fn. Hoe ! werdtg'opuw s gelijk doo r dwaz e Mi n gedreven ?
Der* Di t kleedt bedekt haar die gy lan g hadd ' doo t ge fchreven.
Klem, Dorife ! ó heemel / wat verleent gy ons een fchat.
Wy meenden dat de zee u lang verflonden hadd'.
Dafn. Laat ons, voor 't ftekenvan de zon, uw wedervaren
Vernemen onder dak, en voorts geen moeyte fparen,
Om wat dees dubble Trou vereffent te maken reê,
Daar't vuur van reine Min vier herten fmelt tot twee.
Eindt vm 't tweede Deel, en Harderfpel,

DER.
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De Glaz e Dodor , Bly-Spel .
Namen, der Bedrijvers .
IzAbeüe, dochte r va n Panfilus .
Marine, dienftmaag t va n Izabelle.
ïanfilus, vade r va n Izabelle.
Terpmder, vrye r van Izabelle, in D o c t o rs gewaar .
Ragotin, knech t va n T e r l a n d e r, o o k i n D o d o r s
gewaat.
Ben Üoflor , vcrlief t o p Izabelle.
Het Spe l fpeel t i n Tolede.
E E R S T E U Y T K O M S T
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Izoèrlle, Marine.

1*.». "X JT\a brie f i s vaardig , draa g wel zor g da t die

[\/\ gee
n ander
•*-»•*• In handen krijg' als mijn verkoren lief Terfander.
Gy weer dat ditgefchrift he m nodigt, om de Min
Des Doctors, die my zoekt te trouwen, na mijn zin
Te ftiayren; en zoo u mijn Vader mocht verraflen ,
Ziet wel op het geheim aan u ontdekt te paflen.
Mar. 'k Verftaa 'tj dat kuns'jen hebb' ik door en weer doorzien
Hoe men moet omgaan met wantrouwige oude liên.
iz.». Hoof noc h twe e woorden , wil t voo r all'aan hem
doen weten,
Hoe 't komen mach, dat hy my gift'ren heeft vergeten
Te fchrij ven, dat hy doet mijn Min kracht en gewelt,
Dat
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Dat mijn gedwongen echt mijn hoop ter nedervelt;
En dat des Doftors liefd' al mijn vermaak verhindert,
En dat zijn kleene zorg tuygt dat zijn Min vermindert.
iw.tr. Gaat doch in vree, bet is onnodig dat gy my
Hier meer van onderrecht*
lf»b. Ia.ondertafthemvr
y
In 't ftakvan zijne liefd' j ho e 't by hem al mag leggen
Aangaande ons Huwlijk.
Mar. .
G y hoeft my niet meer te zeggen,
'k Vreez' voor uw' Vader,gaat,'t is tijdt dat gy vertrekt,
Ik hoor' hem boeften, eer dat gy zijn toorn verwekt;
lxjibtl binnen.

Daar komt dien roch'laar. waa r laat ik by lijf en leven
Nu beft de brief, om hem geen achterdocht te geven ?
'k Steekz' in mijn boezem en verberg' zoo haar fecreet,
Hy moet wel erg zijn die ze daar te vinden weet.
T W E E D E UYTKOMST
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Fmfilus, Marine.
Fanf.X A Arine.'
Mar. 1V1 Wa
t gelieft mijn Heer ?
Panf. '
k Zal't u ontvouwen 3
Gy weet zeer wel dat ik u alles goets vertrouwe.
Wat maakt mijn dochter al ?
Mar. Z
y offert haar gebeên.
P«*.Dat's wel.men kan zijn tijt niet vrugtbaarder befteên.
Zoo dra den dag aanbreekt moet men den Hemel loven}
Ik voeg' my tempelwaart, om haar niet te beroven
Van aandacht.
Mar. Da
t 's een werk dat heilig is en goet.
tanf. Maar eer ik gaa, moet gy aan my op (taande voet
De heimlikheden van mijn dochter openbaaren.
Gy weet dat ik haar met een jongman zoek te paren,
Wiens weerga Romen noch Atheenen ooyt bezat.
Het is een Doftor, doch niet kaal gelijk een rat;
Maai
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Maar die door 't roode gout, dat hem is aangeboren,
Zoo wel als met zijn toog weet d'herten te bekoren,
Hy fpreek t door' t gout i n d'bandt zoo wel als doo r
zijnmont.
Hoe mach bet komen ? ai! ontdekk' bier van de aront,
By my verborgen, dat mijn dochter zoo af keerlijk
Is van dees Echt, die in mijn oogen is zoo beerlijk.
Of zou zy dooreen brandt, die deze brandt verdooft,
Op 't fpoor haars zufters, welaan Vefta zijn verlooft.
Afor.Voor my.'k geloov',als ik de waarheyt zal ontdekken,
Dat bare zinnen niet tot kloofterleven (trekken j
Haar afkeer van uw keur en in uw keur, ziet meer
Op de perfoon al s op het huwelijk, men heer;
De man, waar meê gy wilt uw dochter doen vergaren,
Is nergens goet toe als om kiod'ren te vervaren;
Hy 's meer bequaam om ys als vuur in 't hert te voên;
Zodaan'ge een voorwer p maakt ee n jeugdig her t nie t
groen;
Want die in' t bedt aic h aanee n jonkvrouw s zyder f
voegen,
Moet weten dat by haar begeerte moet vernoegen;
Maar dezen druyloor die behaagt uw dochter nietj
Was het Terfander, die gy laatft ter deur uytftiet,
Uw Izabel was lang in't grootegildt getreden.
funf. De Doctor heeft meer goet.
Mar. Terfande
r beeft meer reden,
ftmf. Het goet verwint bet al.
Mar. '
t Is eygentlijk zijn goet
Niet, maar zijn ftrammeleen, waar meê zy paren moet.
Panf. Ze g my, is noch de brand t niet uyt haar hert geweken,
Die dien ftcenflrjperin baar boezem heeft ontfteken ?
Mur.Gy doet haar eer te korc, zoo gy zuhc denkt alleen,
Z'is wijs, en volgt hier in mijn raat en anders geen.
*mf. 'k Mistrouw a niet, maa r wa t wil dat papier daar
Mar, Gantfchniet , naken
/
f*nf.

3a. Ttotoeelfptl
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tanf. Laa
t zien.
Mar. Gaa
t u by and'rc wat vermaken:
Ik kenn' uw knepen j houd ' uw handen van mijn lijf.
Tanf. ' t Is. . .
Mar. G
y wilt zeggen het is maar voor tijdtverdrij f.
Pan/.Maar...
Mar. Maar gy zoekt met my te jokken.'k weet nw parten.
Tanf. D e brief moet lief zijn die n legt zoo na aan 't herte.
Mar. Z'is van mijn vrijer; zijtg y daar jaloers van?
Tanf. Neen
.
Maloot! gaa t t'huiswaart , ik fpoey' tempelwaart mijn
treén.
Zacht: Dit zeldzaam zegge n geeft my zeldzaam quaat
vermoeden.
Ik gaa, en zal haar, eer zy 't minft zulx zal vermoeden,
Verraflèn.
Mar. H
y gaat weg, doch ganfch niet we] te vreên.
'k Sluyt andermaal dees brief van groot belang in een.
Tanf. I k keer heel zacbjes, en verhoop' de briefte krijgen
Uyt hare banden die mijn achterdocht doet Hijgen.
Mar. De brief is ganfch verkreukt, ' k hervouwze doc h
met fchroom,
Maar dien Zuzanneboef was dateiik te loom.
Panfilm haar dm hief ontrukkende.

Laat uw onnozélheit nu blijken of uw loosbeit.
Mar. Breekt gy mijn brief op ?
Tanf. Ia
! ganfch zonder erg of boosheit.
Z'is zonder opfchrift; nie t verzegelt, ' t Is de handt
Van Izabella zelfs, ó duldeloze fchandt!
Spreek op de waarhei t, waar gaat gy dees brief heitellen,
Aan wien en uyt wiens laft ?
'Mar. Uy
t laft van Izabelle
Aan hare zufter die in 't kloofter is gegaan.
tanf. Zeg t aan Terfander.
Mar. Wil
t daar geen geloof in liaan»
Wa»f, Deninhondtzalm y he t befcheyt haalt openbarciu
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Ut titan zorge ditgy draagt om aan my tt fchrijvtn vtthindert
niet mijn liefde t'uyoaarts te gevoelen ; onder allt deugde» is
ditvan de gebtorzaamheyt die my behaagt aUerminfi ; gelukkig is zy onder de dochters "wiens ouders 't goet niet zoeken, men vil my dwingen met een oudt Doktor te trouwen
tt vergeefs ; ik hebb' belooft het zelve noit tot te flaan zonder meer te denken, aan mijn belofte ik moet voldeen. mijn.
vader zoekt deer vermaningen my dezen ouden minnaar tt
doen aannemen, die ik niet en hot ezonder reden ; zy zullen
haar bekent maken dit my beminnen, indien zy haar tegen dit
buwelik/tellen.

Tanf. We l trouweloze, dart gy noch heel ftoutverklaren,
Dat dit gefchrift hoort aan een Non, daar gy dees brief
Uit laft mijns dochters gaat beftelkn aan haar lief?
Mar. Gy doet haar ongelijk.
Tanf. Wa
t zal my bier gebeuren.
Mar. Gy leeft niet wel. heer, of ik zal mijn hals verbeuren.
Tanf.O hemel.' zaagt gy ooit ftoutmoed'gervroumens aan.
Mar. Maar waarom fchelt gy my die n niet hebb' mifdaaik
Spreek beter, ik hebb' eer.
ƒ4»/. E
n ik hebb'twee goede oogen.
Mar. Gy werdt niet door het oog, maar door uw bnl bc
droogep.
De ventten zijn wel goet maar 't glas daarin is quaat;
Lees nader, 'k wedd d e zin verandert op een draat.
Tanf. Zij t gy van voorneem om my razende te maken ?
Mar. Vaar doch niet voort in zoeen onrecbtvaard'ge zake.
Ik kenn'uw dochter al te wel.
Tanf. Leez
' zelfs haar handt.
Mar. Zoe 'k u niet overtuyg' in uw verdoolt verftant,
Dat deze brief houdt aan haar zufter, niet aan bare
Beminde, en datg' op my zijt reed'loos uytgevaren l
Zoo wenfe h ik dat ik fterv'eer dat mijn troudae koom';
Gelooft gy my na niet, die zulk een eedt niet (chroom' ?
Tanfi I k twijfel niet, lees wel, zoo zult gy het wel hooren.
C JH
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toe klemt zorge diegy draagt omaanmy ttfchrijven verhindert,
niet mijn liefde t'uwaarts te gevoelen; onder alk deugden it
die van de gtboorzaamheyt die my behaagt, allerminft gelukkig is zy onderde dochters -wiens ouders''tgoetniet toeken, men "wil my dwingen met ten oudt Doktor tt trouwen,
te vergeefs ik heit' belooft het ztlvt noit tot tt ftaan zonder meer te denken , aan mijn belofte ik moet voldoen, mijn
vader zoekt door vermaningen my dezen ouden minnaar tt
doen aannemen , die ik niet en bate. zonder reden zy zullen
haar bekent maken dit my beminnen, indien zy haar tegen dit
huwelik fieüen.

Tahf. O wonder ! zonder daar een woordt van te verfmoo ren
O f t e verand'ren , zoo verandert d'beele zin.
Mar. Wel , hadd' vooroordeel unu niet genomen in?
Fanf. De punten dieder hier en daar zijn in vergete n
Die hebben my misleyt; d e jonge dochters weten
Daar hedensdaags niet van, ja lachen met die geen
D i e hare fchriften daar meé vallen.
'Mar. Uw
e reen
Zijn door zwaarmoedigheit van uwen geeft vervlogen ;
Uw' misvet ftanr,niet dit gefchrift, heeft u bedrogen ;
Ik heb 't u wel gezeit, uw dochter is te rijk
Van e e r; uw ' qnaat vermoên doet ons bey ongelijk»
Ik barft byna van fpijt.
3Vn»/. Wil
t mydees fout vergeven ,
' k Z a l u , i k zweer't , noytmee r miftrouwe n van mijn
leven.
'Man Cheb t t'onrecht ons belaft.
Tanft '
k Bekenn' mijn fchnlt, 't is waar*
Mar. Gee f my de brief weerom, 'k hebb' haaft.
ïanft I
k zal die haar
Zelfs wel behandigen.
Mar. Nee
n heer, da t 's niet van node.
fanf Tn Zal die beitellen doendoor een van mijne boden ;
£n
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En om voor my uw' tijde wat beter te befteên,
Beweeg'uw Iuffrouw tot des Doctors Min, gaa heen.
Mar. Maar wiltg' baar dwingen om te trouwen ?
P/i»/. Ia
, met reden,
Zegt dat ik will' dat zy met hem in d'ecbt zal treden.
Fan f.binnm.
Mar. I k vreez' dees tijding aan mijn Iuffrou te verdaan ,
'k Zal van dit droevig nieuws geen bodenbroot ontfaan.
D E R D E U Y T K O M S T
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lzabelle.

r-r O o vader op is, ik gaa hem begroeten.
Mar. *•* '
k Schroome
Te naderen.
Ixjb* Hoe
! i s Marine al weer gekomen ?
Mar. * k Zeeg' weer gekomen die nocb niet ben uy tgegaan;
Dien ouden fuffer heeft onze aaoflag ganfeh verdaan*
Ixji. Waa r liet gy doch de brief?
Mar. Hyquamzem
y ontrokken.
Maar dank zy het geheim dat gy m y hebt vertrokken j
X Veranderde den zin, toen ikz he m voorlas heel.
iz.ab.\ Moe t lachen om uw lift.
Mar. Zi
e toe, lach'niet te veel,
Noch ook te vroeg. G y moet u tegen morgen maken
Gereedt om den Doctoor, die u niet kan vermaken ,
Te trouwen, dit 's de laft uws vaders.
Itai. Wree
d t bevel!
Ach! wa s Ter/ander flechsverwittigt van dit fpel.
Mar. En of by 't (choon ai wift wat voordeel gaf't u beden!1'
Men oordeelt iemants liefd' uyt zijn genegentheden.
Mits hy nalatig is bemint by u niet zeer.
1*JU>. ' t h waar , K hebb' reen aan hem te twijf'len meer en
meer.
Mar. Laat ons zacht fpreken, ik zie ie mant herwaarts koJfctf. Wieazoektg y r (men
.

Ca VIER
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Ter f ander in Deflors gemuit,

Schoonheit die mijn zinnen hebt genomen,
N u i k u zie hebb' ik gevonden 't geen ik wenfch .
Mijn meefter, die om a meer pijnen, als een menfc b
Kan lijden, uytftaat, heeft my herwaarts aangedreven,
O m t e vernemen, boe bet al (laat met uw leven ,
En weiilcht, dat u de Min een aangenamer dag
Verleenen wil, als hy van haar genieten mach .
'Mur.'t Is,na mijn zin,voor een jong Doftor we l gefproken*
IXA, Zi e ik Terfander niet.zoo komt zijn geeft hier fpoken f
Terf.Vw'oogen hebbe n u, ó Scboone , nie t misleit.
Z y zij n te klaar van glans.
'1XA\>. Gyhadd'm

y klaar befcheit
Behooren van u komft te geven, zonder veinzen.
Uw' traagheit baarde in my zwaarmoedige gepeinzen,
Of uwe liefde ook hadd' verandert haar gelaat.
^Terf. Be n ik verandert 't is alleen in het gewaat,
Niet in de liefde die uw fchoonheit heeft bedhTelt;
"k Ben niet verwiffelt mits mijn hert niet is verwiflelr.
Maar wetende dat u den D o cW hadd ' bemint,
En dat hy tot zijn dienft twee dienaars was gezint
Te nemen aan, hebb' ik met een van mijn naneven,
En befte vrienden my in zijnen dienft begeven,
Om zoo te werken uy t door lift mijn liefde, lief.
2%*i. Waaro m m y niet ontdek t uw ' voorneem doo r ee n
brief?
Terf. I k vreefde dat mijn brief n niet ter handt zou komen.
Den Do&or heefc my tot zijn raatsman aangenomen,
En vindende hem heel wantrouwig van Natunr,
Hebb' ik door quaa t vermoé n mee r opgeftook t da t
vuur,
En zoo zijn geeft ontruft dat hy geen ruft kan vinden.
Gins komt u Vader aan, ik moet mijn liefd' inbinden.
VYF-
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Pmfile.

Een, dochter ! dochter , ween ! mij n weêrkomft
oytdekerk,
Bracht my ter ooren een weergaloos droevig werk.
Den Doclor, die u in zijn hert hadd' uytverkooren,
Heeftin zijn ouderdom om u alk eer verlooren
Met zijn verftant; h y i s in zulk een razerny
Geraakt, dat hy zich zelf vaft inbeeldt dat by zy
Van glas, en dat elk die hem nadert hem zal breken.
Maar wat is dit voor een die hier (laat zonder fpreken ?
li.nl/. Het is een dienaar van den Doftor hier gefhert.
fa»/. H y fcbijn t meé a l geleen , zie t ho e h y zwaayt en
zwiert.
Terf. Zo o ik de ziekte, van u fchoonfchoon, u zal maken
Bekent,' hoort toe, z'hiet by ons Hypocondriake,
Zijn geeft is olympiek, zoo men dat by ons heet,
Zoo dat hy nu niet meer te redeneeren weet.
M*r. Wa t kramers taal!
Panf. Zottin
! zwijgt, wilt zijn hooft niet breken,
Dit is een taal, die de collegianten fpreken.
'k Beklaag uw meefter, en zal hem verzoeken gaan.
Terf. Verwach t hem liever t'hnis. ee r Febus om zal flaan
Den aardgloobe, en zijn koers voleynden in de baren,
Zoo zal men tegen dank van zijne ontftelde (haren,
U tranflateren zijn doorluchtig corpus.

Tanf. ziende Kagotin. Maa

r,

Wat wil dees jongen?
Terf. Wel
k?
Panf. Di
e ik zie komen daar.
TerjcDat 's mijn Collegiant, een knecht van dien pracclaren
Doktoor.
T*»f, Vriendt
, zegt ons boe u meefter al mach varen.
C 3 Bjtg.
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'Rag. Komt »
Panf. Raaskal
t by noch ?
-Rag. Zeer
.
Panf. Wa
t is zijn onheil ?
Rag. Groot
.
Tanf. W»t wachtmen daar van ?
Jl*g. Noot
.
Pmf. Wa
t vreeftmen daar van ?
Rag. Door
.
Pa»/. Wa t fpraak is dit zoo kort ?
Ter f.DeLacedemonienze
n
Die fpraken olim zoo.
Mar. aan ten zy. Z
y doeken hem na wenfchen.
Panf. Waa r is uw meefter ?
Mag. Naa
.
Tmf, Wannee
r zien wy hem?
Rag. Strak
.
9mf. Wi e hoor ik komen?
Rag. Hem
»
t Lijkt wel een bullebak.
Mar. '
Hy heeft-zijn lichaa m met een kas van ftroo bewondert.
ZES T E U Y T K O M S T

.

DmDodor, PanfiU, Izaketle, Morin», Ttrfandtr ,
Ragttin en rwte knechten.
TuSor met ten kleedt van ftroo.

die ik niet vergeten konde,
gy die'k hebb ' tot mijn (cboonvaargepropo F EnUturebruydtje,
•eert,

Weet dat mijn corpus is gemetamorfofeert:
En dat de Min, wiens vaar ik in mijn cor niet veer zie.
•My beeft getransmuteert in d'ukimo materie.
Panf. Vergeef s zoekt gy ons wijs temaken dat tiwvel
En vleis is glas, gy doolt.
VtSt Uw
' oogen aten niet wel»
Panf.
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P/af. Maar gy (preekt immers noch.
Do8i d'Accenten
, die uw' oorea
Vernemen, zijn uyc dit moverend' glas gebooren.
Mijn lichaam refoneert, maar wijl bet is debiel,
Vervloog' mijn geelt terftont als iemant op my viel.
Tanf. ' k Wil u omhelzen om u uyt den droom te trekken.
Boel, Wach t u daar voor wel, of gy zoudt mijn doot verwekken.
Tmf. Laa t toe dat m* u bedrog ontdekk'.
DoS. '
t Is niet van noön.
Party van mijn gebrek ftaataf, wilt gy my doön ?
Ptmf. hem muntende. Wa t zegt g'er nu af.
DoB. Ach
! gy Komt mijn leven (tropen 9
Het radicale vocht komt uyt mijn lijf al loopem
tmf. Maa r gy en zijt niet wel.
DoB. Nie
t wel ? geen menfeh op aard,
Is beter als ik ben.
tmf. G
y zijt niet wel bewaart
Met't hooft, vertrek t van hier.
D»a. Ee
r ik van bier zal zetten
Een voet, zal Iupiter uw caputganfeh verpletten.
Po»/. Laa t my begaan.
DoB. Waa
r toe of my dees brabb'laar raakt.
Als ik vermorzelt ben zal 't dan wel zijn gemaakt ?
•PM/. Maa r heer Doétoor!
DoB. Maa
r heer fchoonvaar wilt van my blijven.
Gy hebt my reets gefcheurt, wat wilt gy meer bedrijven?
Pan f. hem trekkende 'tftrooye kleedt af.

Ganfch niet als uw, van uw' inbeelding, maken vry.
Dofl. Wat drukken is dat? och! dien fchelm verbryzelt my.
Gy beul.' verbreeker van het menfchlijke gedachte,
Gedenkt dat ik uw doen zal houden in gedachte.
Hyvdtinvmjnt
ter f. Domine , Domine, verkort uw' jaren niet.
ï*nf. Haa l water , o p datby wéér tot zij n zelfs koomi
yliet!
C 4 Zij
n
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Zijn pols is noch niet wee.

Ter f. O
neen! daar komt weer leven.
lt«g. Ee n teeken dat de flaaut'hem haaftig zal begeven.
ftmf. Hy gaart zijn geeften door de flaauwieheit verftroyr.
Zijn leden beven, en zijn hooft ftaat ganfch berooyt.
Eto.Mijn geeft, berooft van haar doorlachte glaze woning.
Vind' zich getranflateert by d'onderaartfcne koning,
'k Hebb' over Acheron gekregen heerfchappy j
Hier zie ik Plnto en zijn dnyfter rijk voor my.
Tirf. Hy meent dat by al is in d'Elifeefche velden.
J3O8. * k Hoor* in dit ne v'Jig hof niet als van plagen melden,
Rondom roet ïpooken en met nikkertjes verzien.
Hy g**t n» Ragotin.

Gins zie ik Tantalus, by reykt zijn hals aan twiên,
Hy gaapt vergeefs, en fcbijnt van fpijt zijn tong te kaanwen;
Hoe aardig is 't om zien dat hy, die fcbijnt te fiaanwen
Van grooten hongersnoot, zoo dichte by de vracht
Die op zijn neas hangt, niet inzwelgt als wint en lacht*
Onlakk'ge kaawer, die noyt blijdfcbap hier beneden
Genoten hebt, wijft my de weg die ik moet treden.
Waariffe?
*U»> Verr'
.
Do8i Wa
t zegt gy?
z*g. Nier
.
DeA Dreig
t gymy?
*Ag. Neen
.
D«2. Kentgymy ?
Rog. Ia
.
Do£f, Waarvoor
?
Xag. Gek
.
pt>8. Za
l ik my van een
Verdoemde geeft alhier zoo zien calnmnieren,
Spreek beter, of ik zal n anders fpreeken leeren.
» « . Hee r Doctor, Tc bid' vergrijpt u in dees furie niet,
Het is nw dienaar die gy voor uw' oogenziet.
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Ik zal niet meerder met een fyllab' redeneeren.
Terf. Och. » Domine , wilt uw clementie niet af keeren
Van uwe dienaars.
DoB. TcZal.ómoed'geRadaroant
,
De Raadt involgen die gy my hier fieldt ter handt.
Aan uw hangt mijn fortuyn, ó helfche mageftraten!
Dies kniel ik neer voor uw befwalkte troon en ftaten.
Panf. tegen dtn DoBer. Hee r Doctor blijft gy noch al in uw
razerny.
HoB. Hee r Pluto, hebb' ik u misdaan, vergeev' het my,
'k Staa af; mijn voortgang-zou u macht verdeclineercn,
U komt al d'eer, ik zal uw fceptcr protegeeren.
lz.*b. Merk t Domine de fout die in uw domineert.
Doft. *w» teaMSpreektjuffrou Proferpijn voor my ? wat 's
uw begeert?
lMb, G y kent my nu njet wel.
DoB. Stel
t dat vry uyt uw zinnen j
Iupijn is u Papa, gy zijtdenachtgoddinne
Die dag in nacht berfchept; j a de vermaaklijkbeên
Die hebben al heur macht van uw' gezag alleen,
Op vele wijzen ziet men u altaren Hellen
Als dochter van de Aard', en koningin der helle,
Ia Pluto zelfs vergramt om uw bevailikheên.
Die voert u met gewelt voor duizent nikkers been.
Mar. Men hoor die n Razebol, wien s brei n zo o lan g op
ftelten
Gereên heeft, hier van daan te jagen voor fintfeiten.
DoB. Hoe! gy goddinne van de Tweedracht,komt gynoch
Om my te keeren met uw flangenpruyk, zie doch
Dcez" ftöokebrandt,ik kenn' u haat'lijke Megeere,
'k Zal u met al uw helfch gefpnys haait mores keren.
M*r. Hoe yflijk draayen hem zijn oogen in het hooft ;
Me vrouw behoed* my eer by my aan fpaanders klooft .
lz*b. Bezadig, Heer.
Doft. I
k bid u valt my doch niet tegen,
Zoo zal 'k, tot teken dat ik tot u ben genegen,
C f Ver
-
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Verderen uw' altaar met een onvrnchtb're koe,
En twee nachtnylen, en-noch wel een kalfje toe.
Ptmf. He m tegengaan, is in zijn misverftant hem ftijven,
Das doende, zal hy in zijn valfche inbeelding blij ven,
Toegeven wy hem, op dat hy zijn dwaling merkk'.
T>oB. Wel helfche Rechceren, boe hebje zoo lang werk,
Wat vonnis geeft gy ? waar na lang te confulteren.
T*»f, Datg y op aard' weer in uw voor'geiijf zult keeren.
DoB, Mij n lichaam zal het dan noch zijn van glas ?
r*»f. O
neen!
tx>8. Me t oorlof dat wy in uw helfche vierfchaar treên,
Hoor roe, ik zal met n een confultatie leggen.
T*nf. Spree k op.
Voit. Ee n grijzaart derft my al mijn vreugt ontzeggen*
Een Cacochimicaert, wil met zijn eenig kint
My doen vereenen, daar ik al mijn Inft in vindt,
Die my noch dagelqx verzoekt, wa t zond gy raden ?
Txnf. Datg y haar trouwenztütï
Doih Maa
r als ik was beladen
Met.znlk een laftig juk, zon ik mijn fradie niet
Quiteeren moeten, baart een huisvrouw geen verdriet
En onnut, is men van den a vont tot de morgen,
En van de morgen tot den avont niet vol zorgen ?
Panf* We l trout dan niet.
PoB. Maa
r niet gebuwlikr, zou ik dan
De trooft niet miflen, die een vrouw geeft aan haar man
In zijn'bekomtn'ring ? dat is 't geen ik overwege.
ttutf..Wel trout dan.
Doet. Maa
r wanneer ik hadd' een wijf gekregen,
Zoo dan Terfander, die een fnoode linkkert is
Mijn ziekte aanhoudende, als hy quanfuys mijn pis
Qoam vifiteeren, als een Doclor, Izabelle
Mijnnuisvrouw niet zomwijl haar.fnarc n wat verftellen,
En my ontftellen in mijn geeft ?
Tan f. We

l trout dan niet.

Dolt.
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D«tf. Maar eenzaam levende, zal ik mee meer verdriet
Mijn leeven, zonder zaat of kind'ren na te laten,
Ten einde brengen j wat mach al mijn goet dan baten ?
?*nf. Weltroutdan .
D»#. Maa
r als ik vee] kind'ren achter een
In 't buwelik vergaarde, en dat ik daar alleen
De naam van had, gelijk men veeltijcs ziet gebeuren;
Dat was een zaak daar ik mijn renzel om zou fcheuren,
Dat ik ze voên zou die een aar had roegeftelt.
Panf. We l trout dan niet.
Voel. D'ultim
e raat is haag'nenvelu
Te kort is 't leven om een huisvrou te verkiezen,
Een weérgaa vindende, zou ik mijn zelfs verliezen,
Zo dat ik 't huwlikken ganfeh uyt mijn zinnen ftel.
Ik keer weer in mijn lijf; to t weerziens toe, vaar wel!
tanf. Breng bie r een floel, di t za l al wéér ee n flaauwte
wezen,
'k Geloov' niet, dochter, dat zijn ziekte zal genezen.
Nu hebb' ik moey te.om weer voor uw een goet partuur
Te zoeken; waaro m gaf i k u ter goeder uur,
Niet aan Terfander, die de ziel was van uw' leven ?
Moert ik om deze Nar hem fpijtig aotwoort geven*
Geltgierigheit deê my zoo grooten fout begaan.
Zacht! hy bekomt weer; wat zal hy ons nu verflaan ?
Dolt. Dank Pluto, datik ben weerom van vleis en beenen;
Schoonvader, lupiter die wil u trooft verkenen.
Zoek elder s voo r u w kin t ee n zwager, ' k eet mij n
woort;
Uit Profërpina's mont hebb' ik dees raatgehoort,
Zo daac'lik, dat ik niet moet trouwen van mijn dagen.
P*nf. Staa k doch dees zotteklap.
Dt0. I
k van' uw welbehagen,
Gy zoekt van my, wat daar in 't velt der Elizeên
Al omgaat te verftaan, dat hebb' ik deurgetreên.
*«»ƒ. Da t niet.
£##• G
y zult ftaanvan verwond'ring opgetogen,
£11
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En lachen, als gy boort, hoe die in groot vermoogen
Op aarde waaren, daar vernedert zijn in graat.
Den koningk Nirras, dien misbruyker van zijn ftaat,
Verzoolt daar kouflèn; en Kambies hier aangebeden,'
Verkoopt daar rottekrnyt; enXerxes, vet van leden,
Bcflaat daar veters, en zijn wijf houdt kotneny.
De rijke Krefus eet daar niet als wat'renbry.
Panf. Dat... .
Volt. O ! dat is 't niet al; Phlip die hier konings goet had,
Die trekt daar zonder pijn d'extroogen uyt de voet rad;
ï n Alexander , die de weerelt was te klein,
Breytdaar visnetjes; en dien dapperen Romein ,
'k Meen Iulius Cezar,die verkoopt daar zwavelftokken.
Zijn dochters loopen daar langs ftraatmet aartesjok*
ken.
Panf. Da t is 't niet, dat ik gaar'n won van u weten, Heer.
Doft. Wa t dan, of daar de kunft gehouden wordt in eer ?
Gy zijt nieusgierig, wel hoor toe, ik zal 't geen ander
Als u meêdeelen, de kniezend' Anazimander,
Diogenes dien hondt, den hayrigen Ezoop,
En Ariftotelcs die altijt fpreekt tér loop,
De hong'rige Heril, de fnaterige Catö,
En Xenokraat dien os, en d'altewijze Plato,
D'ondengehde Epikteet, en Socratesdien bok;
Die hebben daar alt'faam groot aanzien en gelok.
Wel, zijt gy nu voldaan ?
Pdnf. Ia
! gy kunt my vernoegen,
Als gy als zwager u wilt by mijn dochter voegen.
Dofl.Zeid' ik u ftraksniet dat ik noyt in d'echt mach treên.
Dat 's Plutoos raat, die met mijn zin komt over een.
Tanf. Maar... .
Volt. Maar'ti s mygezeityan Pluto, wilt gy meerder ?
Tanf. G y zijt een gróote gek.
Valt. Belaf
t my vry noch veerder,
En zegt al wat gy wilt, dat ik ben dwaas en mal j
Ik zal zoo zot niet zijn dat ik ooy ttrouwen zal. Hy g*«
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?«»ƒ. Wat zullen wy na doen ?
Terf. Wiltz'aa
n Ter/ander huwen.
?«»ƒ". "k Hebb' hem niet wel onthaalr,by zal mijn huis licht
fchuwen.
hé. Indie n Terfander noch had zijn genegentheit
Tot my, zou hy van a niet werden afgezeit ?
Zoud gy het tdeftaan ?
Pttnf. '
k Zag niet liever met mijn oogen.
Tnf. Zie hier Terfander*voor uw voeten neêrgeboogen,
Die anderwerf verzoekt uw dochter tot zijn vrouw.
Tonf. U w trouw, heeft haar verdient; aanvaardzedoord e
trouw j
"k Sta doo r dee s wifTlin g va n verwond'rin g opgeno men;
Verklaar ons t*hny$, hoe dat dit al is bygek.om.ent
'£>W« V4» 't dtrfa Dttl,
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Klorinde Treurfpel .
Namen der Bedrijvers,

Kierinde, ee n Amazone.
Tankredes, ee n Kriften Prins.
Arfaces, dienaa r van Klorinde.
Hermtne, Princes van Antiochien.
uirimon, vriendt van Tankredes.
Soldaten.

Het Toonee l i s voo r Jernfalem, i n 't leger,
met tente n en geboomt.
EERSTE UYTKOMST

.

Klemde, met den degen in de bant, vervolgt van Tankredes
en eenige Soldaten.
A, ja, ik ben Klorinde, en al wie op mijn hielen
Dart volgen zal ik met dit fcharpe ftaalontzielen*
Tankredes tegen zijn makkers, haar volgende.
Hou ftant,'k zal haar alleen vervolgen op het fpoor.
Klor. G y zijt dan die gy zijt, ftaaaf! of't gaat 'er door.
Tank.Schoon mijn verderf genaakt.aanbid'lijke Amazone!
Ik koom' my echter voor uw ftrijdtbarearm vertoonen j
Want of ik al de flagvan uwe dapperheên
Ontwijk, 'k ontwijkze noyt van uw volmaakte leen.
Xler. Wi e zijt gy dan, die zoo vermetel my durft naken ?
Tank. I k ben Tankredes, 'k zal mijn naam u niet verzaken,
Een Kriften; di t geloof banthaafde ik tot dees rijdt,
*k Volg u als vriendt, niet als een vyandt na.
tier. G
y zijt
Mijn

I
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Mijn vyandt of mijn vriendt, zuk kan my weinig fchec»
len,
Het zijn twee namen die my allebey verveelen.
Ik draag' geen liefde als tot den oorelog; wi e 't zwaart
Will* óeffenen moet zijn van een grootmoedige aart j
De liefde is haar party, die 't bert baar tederbeden
Weet in te blazen tot verzwakking van de leden.
Ik haat de liefde, en ik verfoey haar wet, 6 ja j
Die wili' mijn vyandt zijn volg' my als Minnaar na.
Tank. D e Min is maar een brandt uyt de natuur gerezen,
Alleen haar voorwerp doet baar rein of onrein wezen.
Het voorwerp van mijn liefde i s alzoo eèl alsgoet,
Ik liev' uw dapperheit en dengdelik gemoet.
Doch wreede fchoonheit,hebt gy,om mijn val te brouwen,
Niet over als uw haat voor mijn oprechte trouwe,
Zoovreez' i k (fchoo n mij n hei t verftel t ftaatin dces
noot)
Dat ik zal moeten zijn nw' vyant tot 'er doot.
Xfor.,De Min die gy my draagt die is by my niet acbtzaatn,
Den handel tuucben twee vyanden is verdachtzaam j
Cy kunt my, zonder dat gy Godefrooy verraat,
Niet minnen, geen ontrouwe ik liefde draag', maar haat.
Tank. Ach ! zona' gy zulx van my gelooven ? ik beminne
U, maar uw glory noch veel meer, met hart en zinnen*
Als ik mijn leven voor mijn medemakker derv',
Acht' ik het ftervenzoet als ik voor u maar fterv*.
rJor. ' k Vermach, heer, veel by u, indien ik op uw poogen
En reen mach vaft gaan.
Tmk. G'heb
t op my een alvermogen x
Al wat gy wilt en 't geen gy willekenrt is vry
En onbedwongen ; wa t begeert gy meer van my ?
Xlor. Da t gy niet meer aan my uw' liefde zult betoonen.
Tank. D e ti jdt daar ik in ben verbiedt, dat ik zal boonea
't Geen ik bemin; te n kan geen proef zijn van de Min,
Hetgeen de Min verderft, oneen! 'ti s alles in
Mijn

jfl Tinetlfid
umdtrTomettfrilé
Mijn macht, behalve» a mist meerder te beminnen.
KI*. Maa r wat is doc h uw hoop ? weet g y wel da t mijn
zinnen
Om vryheit wenfcben?
Tmk. I
a '• ik weet zalki, waarde ziel,
Ook dat bet eind' ons wit niet aJtijdt volgt op d'htel,
En dat men 't geen men haat zomtiju moe t liefd e draMijn hoo p heeft op ow haat haar grondtveft neérgeflagen»
De Mi n toon t haa r gewel t o p die haa r weérftand t
biedt;
Hoe mee r me n zic h verweer t ho e min men Min ontvliedt.
Tltr. ' k Zal o, op dat gy my niet meerder komt berrapen,
Oatvlién; he t vluchten is het allerveiligft wapen.
Dat g y m y nie t meer zien noc h hooren mengt; vaar t
wel!
Tm*. Wild t maar gedoogen. maar , eilaas I zy vlocht zoo
fnel
Gelijk een hert, en is oyt mijn gezicht gevlogen.
Maar, zacht! wa t hoor ik daar?
T W E E D E U Y T K O M S T

.

Jtrpicts, Tankrtdts.

Jrfic. O
Tmk. Watzorgtge ?

jtrfM. Eilaas

hemel! hebtmeedogea *
!

T«**. Wienzoektge
?
Atfu. I
k zoek'Klorinde vaft,
Mijn juffrouw; ' t leger door den vyandt aangetaft
Is in alarm, ik vreez' dat zy is omgekomen,
Nadien ik, waar ik zoek, haar nergens hebb' vernomen;
Mijn plicht vereift dat ik met vlijthaar overal
Ga zoeken, wifle ik flechswaar ik haar vinden zaL
Tatkt
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T«»t. Heb t gy 't geluk van een van haar gevolg te wezen ,
Zoo weet dat daar ik ben behoeft zy niet te vrezen.
Zy is met goede zorg' ontvloden het gevaar,
Volgt haat dat heen, en zegt.

Arfac. Wat

?

Timk. Niet
, als dat ik haar
Beminn'.
Ar f». Wa
t noch?
Tmtk. Nie
t als het geen ik D aireede
Gezegt hebb', zegt dat ik beminn' haar feboone leeden,'
Arfu. Hy keen zich veldtwaart in.ik keet' my na de ftadt;
De nacht zal veilig my geleiden, langs dit padt;
Mijn zor g i s me t het lich t verdweene n , maa r mij n
oogen
Wat ziet gy daar ? eins komt een krijgsman aangevlooMaar waar voor onk nu zoo fidderendeben ? (gen
.
Daar ik KJorinde zje, die 'k aan haar wapens kenn'.
D E R D E ÜYTKOMST
Khrindt, Ar/aces,

.

Xk. *~7 Ie daar Arfaces.'
Atf. *-* Ac
h ! Mevrouw waar heen dit vlieden ?
XU. Om een groot voorneem dat mislukt is d'handt te bieIk moet inftarten doen dat hooghbetimtriert erf, (den .
Waar op aKt Kriftenrijk gegrondr heeft ons verderf.
Knieën, dien Toveraar, die ik hebb'weten laren
Mijn voorneem, heef t m'hie r toe begiftigt met granaten;
Maar 'k hebb' tot noc h mij n rijdt ganfeh vruchteloo s
verquift;
De KrüTnen komen ons aan boort met macht en lift ;
En zoo Tankredes, die my heeft belooft te ftijven,
Met krijgsvolk achter blijft, moet ik verwonnen blijven.
Te rug treên in een werk zoo wichtig en zoo waard.
Zou een kenteken zijn van een la f herrige aart*
D 'kBe
n

f ó Tooneel/pel
zjmderTotneelJpei.
'k Ben ongewont.en moet de kans noch eenmaal Wagen»
Arfac. Daar gy noch naaaweliz zijt van gevaar ontflagen j
Mevrouw, het ongeval volgt d onbedachtzaamheyt.
Kier. Ik acht niet 't geen my van een bloodaar t werdt gezeir.
't Geval toont naare gonft aan Houten, niet aan blooden.
Arfu. Beraad t u.
XUr. Daa
r is nu geen raat, maar daar van nooden.
Arfac Dit voorneem fpelt a voor, gevaar van lijf en goer.
KUr. 'kBekenn"t gevaar isgfoot, maa r kieinder als mijn
moet.
Arfac. Me n kan o treilen, en zoo kant gy gaan verloren.
Klor. De vrees wierdt noyt in een doorlucbte ziel geboren.
't Is voordeel als men om 't gemeene beft lijd' fcbaü.
Wat hoor ik voor gerucht van wapens ? wie daar ? (la!
VIERDE UY
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Hermine, Klorinde , Arfius,

H«r.\ylYndootgenaakt; ikvlie .
xlo. 1 Y1 Spreek
, of gy werdt'doorregen.
Her. Ik hoor' Klorinde's ftem, en zie haar fcbildt en degen.
Xlor. Spreek op.
Her. I
k ben Hermine.
KW* O
wonderlijk geval J
Hoe dus verbaall?
Her. Da
t is 't geen ik u zeggen zal.
Zijn wy al veilig bier ?
Klor. Ariac
e ontwijk deesftede
Eenweynig.
Her. Gee
f aan hem verlof dat by Tankrede
Doe kuntfcbap dat hem hier een vreemdeling' verbeyt.
Klor. Mijn dienaar, boort gy niet wat deze lofton zc y t.
Volbreng baar laft terftont .
Arftu. '
k Vlieg over mijne voeten.
Arfwes Htm*».
Her.

7o<»iettfiel zjmder Tooneelfpel. y
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Her. Onze oude vriend tfchap zal, nu wy elka&r onrmoetea
Op 't onvoorztenft, weerom vernieuwen; ik boud my
Aan uwe gunft verplicht; g y weet dat d'heerfchappy
Van Syrië onlangs ftontin mijn beer vaders banden,
En hoe Tankredes macht, te water en te lande,
Hem van zijn kroon en (taf, en leven, op ee n rijdt
Berooft heeft j ho e zijn heir, in troepen wijdt en zijde
Verdeelr, vermeefterde al de koninklijke flooten;
Hoe ik uy t het Palais mijns vaders wierdt geftooten,
En in verzekring van Tankredes volk gebracht.
Niet lang bier naa kon ik, door mijn gezicht, zijn machtVermcefteren, e n door mijn kracht zijn kracht verwinnen,
Zoo dat een beer in 't endt wierdt flaafvan zijn flavinne.
'k Zacb daag'lix groeyen aan de bette van zijn brandt:
Maar denkkende, dat ik bartstoebte na mijn landt,
Gaf by my tot dees ftadtgeley, zijn goede zorge
Ontdekte't vuur dat hy hiel in zijn hert verborgen j
Ik wierd' mijn vryheit quijt, als by my vryheit gaf.
Tankredes, rokkende mijn ys're boeyens af ,
Heeft door zijn gunf t mijn bert , i n ftedevan mijn hanMet zachter ketenen gebóey t,met nieuwe banden, (den,
xlor. Hoe! lief tg' hem dan ?
Htrm. O
ja! van herte, en heb in 't zin
Hem onbekent alhier te (preken, om zijn Min,
Dieny my eertijrs droeg, zoo op de proef te ftellen.
Klc. mm tm z.j, tfxjuht. I k voel van Minnenijt mijn bloet in
d'ad'ren zwellen.
Hoe zal 't dan verder gaan ?
Htrm. Indie
n hy anders geen
Als my bemint, zal hy mijn minnaar zijn alleen.
Klor. Schroom t g y zij n godtsdienft niet die veel verfchilt
van d'uwe.
Berm. 'kLiev'zij n perfoon , nie t zijn geloof daar Ik voor
grnwe.
Mo. Zie voor u wat gy doet.
D 2 H«r
.

ja Titpetffftl
zwier Toomdfal.
Htr. Ee
n jeugdig hen heeft niet
Veel overleg van doen, maar doet t geen Min gebiedt.
Xlt. Nadien mijn goede raat uw drift niet kan verzetten,
Veranderen wy dan van degens en kasketten ,
Aanvaart mijn wapentuyg, zoo zolt gy in de fchijn
Van my, hem (prekende, verzekert kannen zijn,
Of by noch al volhardt in zijn voorgaande Minne,
Dan of by met de rijdt verandert is van zinnen.
Herpt, Di e raadt is goet, ik gefp' u glinftrend' harnas aan,
Om in vermomde fchijn zijn inborft te verftaan.
Kltr. lkwenfchvan herte n dat deesaanflagh.die ik reken'
Goet voor ons beyden.niet in haar geboort blij v' (leken.
Uw roeftig wapentuig my voor eenborft weer (trekt
In dezen aanflag, daar ik vrees te zijn ontdekt.
Her. ikvatt ' u mening, zacht! 'khooriemantherwaarts
komen.
VYFDE UYTKOMST
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Ar faut uyt.

Xler.T TE t is mijn lijf knecht j wel , hebtgyTankreed *
1 1 vernome
n?
Arfat. O ja,' Mevrouw, by komt.
Kier. H
y meent licht dat ik hem
Alhier verwacht.
Arfac. H
y meent dat gy zijt in de klem.
Gewapent. om uw eer en lijfsgevaar te (tutten,
Spoeyt hy vaft nader om in noot u te befchutten.
Khr. Houd' hem hier ftaande,maar bedrieg bem niet voor
al. Hermine

en Kierinde binrun.

ZESTE UYTKOMST
Arftces, Tankredes.

.

ArJ. "\ 4 Et wat een y ver rendt hy over berg en dal.
XVJkMijn Heer, gelief t alhier mijn luffrouw t e verwachten. Tank.
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Tank* M y derwaarts fpoeyen.watHe mach,ik beter achte.
Arfac. Zy za! zoo daat'lik hier verfebijnen, tree niet voort;
Dit is Klorinde's laft, zy gaf aan my dit woort.
Tank. Da t 's my genoeg , ik ben gehoorzaam haar gebooden;
Maar zegt, waa r in heeft z y mij n hulp dees tijdt van
nooden ?
Arfac. Zij t niet bekommert, heer, z*is buiten lijfsgevaar.
Tank. Maa r wat beweegt haar da t zy m y ontbiedt voor
haar?
Wilz' in mijn oude wonde een nieuwe wonde geven ,
Of wil zy mijne wondt verbinden, en mijn leven
Verlangen ? zegt my wat 'er fchuylt.
Arfac. Da
t weet ik niét
Te zeggen; zulx is een geheim voor my; maa r ziet
Gints komtz' j ik ga; zy zal 't geheim aan u ontdekken.
ZEVENDE TOONEEL

.

Tankredes, Hermine met Je wapens van Klcrinie.

T*».T"\Aar komt zy die myals dezeilfteen'tftaalka n
xJ trekken
.
fier. De vrees verdobbelt door zijn aankomft in mijn herr.
Tan.ln uwe wederkomft, fchoone oorzaak van mijn fmcrr,.
Vol van bevallikbeën, hebb' ik een welgevallen;
Zijt die my gunftig zijt, of zijt my niet met allen.
'k Vermeet' my zelfs niet dat ik u behaag'; ó neen!
U te beminnen en te zien hoop ik alleen ;
En tegen dank van uw af keer ge en wreede zinnen
Voedt gy mijn hoop, dat ik u zien mach en beminnen.
Htrm. aan ten zijde. O f h y m y kent dat hy zijn hert dus
open leyt.
Tank. Mij n plagen mind'ren door uw' tegenwoordigbeyt.
Berm. Maa r kent gy my al wel ?
Tank. I
a voor zoodaan'ge een fchoonbeyt
Die ia haar wreetheyt baar bevallikheéi ten toon leyt.
D j 'kWee
t

ƒ 4 ftmuet/pd
xtn&er Tometüfpd.
1c Weet dat den hemel n liet vallen in mijn handt,
Om my te branden, en om. zelfs niet in de brandt
Te rakem om my door uw fchoonbeit te verwinnen,
En zelfs onwinnelijk te blijven voor de Minne;
En dat gy van Natuur in uw geboert niet zoet
Ontfingt als uw'gezicht, he t welk mijn liefde voedt.
Hw-OT.Door uyterlijke fcbijn wordt iemant vaak bedrogen,
Men wordt zomwijl,wanneer men 't minft zoo denkken
moogen,
Bemint} leev' dan op hoop.
Tank. O
p hoop } hoe! zou mijn druk
In vreugt vérkeeren door een onverwacht geluk ?
Mijn hert verbiedt my tegelooven, in zijn pijnen,
Dat nwe gunft ooyt my onwaard'ge zal befcbijnen.
Her. Een minnaar die oprecht bemint is weêrmin waardt.
Tank. Wat achterdocht werdt uy t mij n trouw e Mi n gebaart.
Hy kan niet ontrouw zijn die u kan liefde dragen;
Want die Klorinde ziet kan baar alleen behagen.
Htm. We l hebt gy baar dan lief?
Tank. Hoe.
' twijfelt gy daar aan.
Z'is onder het geflarnt der Iufferen een maan;
Gelijk haar fchoonbeit gaat all'andere te boven,
Zoo is het met mijn brandt, die niet is uyt te doven
Als door haar wedermin ; Klorind' heeft geen gelijk,
Haar fchoonbeit en mijn Min zijn even groot en rijk.
Herm.zMht, efaan un zijde. Dee s woorde n vo l va n vuur
my 't hert fchier {tukken breken.
Maar was uw bord noyt door een and're vla m ontfleeken?
T«n£.Noyt was mijn boezem door een ander vnur geraakt
Als van de glans die in Klorinde's oogen blaakt.
Haar boeyens zijn zoo fchoon dat ik zo u zijn lichtvaardig,
Als ik my zelfs vermat te zijn haar banden waardig.
Geloov'vry da t geen Maagt op aard', ho e fchoon van
»e£o, M
y
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My kluy ft'renkan al s haar bevaljikbeyt alleen.
ïitrm. xMht. Ontrouwe 1 vaar al voort in uw' tichtvaard'ge
wegen;
Maar, zegt eens, waart gy tot Hermine noy t genegen ?
Tc Weet datg' baar hebt bemint.
Tank. Wi
e heeft u zulx gezeyt ?
Gy heb t u zelven of een ander u misleyr;
Ik hebb ' haar noyt bemint; wannee r ik be y hare oogen
In tranen zwemmen zag, verbrak ik uyt medooge n
Haar banden, niet uyt Min, gy beb c alleen dit hert.
her. xAtht. Voeld e iemant in zijn borft onlijdelijker fmert !
Hermine kan van uw genegentheit gewagen ,
Uw Mi n heeft haar van baar gevankenis ontflagen .
Door uwe baiklen zijn haar banden los gegaan.
Tank. I k gaf mijn koelheit door mijn affcheit t e verfèaan;
Hadd' ik haar lief gebadt, ik was by haar gebleven;
Men kan 't geminde niet verlaten dan met t leven.
Ik durf wel zweeren dat i k mijn gezag zeer licht
Hadd' overtreden, badd' zy maar een zoet gezicht
O p my geworpen, maar ziend' haar af keerigheden ,
N a m i k met recht en reen mijn affcheyt van die wrede j
Geen fchoone r dekkleedt hadd'mij n Mi n die rijdt van
noón.
Htrm.vubt, Wa t ftrafen wreed t onthaa l werdtmyhie r
aangeboón!
Tonk.Wat fpel t dit preut'len my? aanbiddelijkfte op aarde l
Als dat mijn gloor by u in aanzien is en waarde .
Ik hondeals iemant is bela^n met minnenijt ,
Dat hy bemint .
"Hom* Da
t gy hier in bedroegen zijt,
Houd' ik voor vaft, en dat ik voor uw Min meer vreze
Als voor de doot; mijn haat, ondankb're om u gerezen,
Is onverzoenlijk, als uw* wreedtheit zonder gal.
Noyt krijgt gy van mijn toorn, die wettig is, gena l j
Ik zal u, om u fteetste ftraffen, fteetsverachten j
Ikgaa,
P 4 T**k,

$6 Tooticelfptl
zjmdcr Tmeelfpel.
Tmk. Wil t doch zoo lang tot ik n antwoord' wacbten /
Maar die ondankb're vrouw, neemt , tot mijn hoon, de
vlocht.
O hemel ! wi e zag ooyr, van die hy toedraagt zocht,
Bejegening zoo trots ? he t treft my aan de zinnen.
Dees wisling leert my dat in 't koninkrijk der Minne,
Niet is geftadig als baar ongeftadigheyr.
De liefde is maar een kiot, dat kleen is van beleyt,
En wispelturig, dat geen onderfcheit kan ramen
Van goet en quaat, maa r mengt het goede en 't qoaade
fomen.
Zacht! zie ik ginder niet ons groot palais in brandt ?
A C H T S T E U Y T K Ü M S T
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Arimon , Klcrindi , Tanltndts,

Arim.\Tï.txiAtr! ja. ' 'k hebb ' 't vy er zien opgaa n va n
V
uw'handt j
Uw' aars'len is vergeefs; dee s arm zal o betoonen
Hoe een eerzuchtig hen brandtftichtery moet loonen.
KlerinJtbcmtrefetuU. I k za l u die m y dreig t antwoorden
met dees pont.
Arim. Ai my ! "k fterv'.
Tank. Arimo
n valt doot ter aard, ach vrunt!
Ik fterv'met u, of i k zal van uw' doot bekomen
Gewenite wraak; ik volg de moorder in de boomen.
Klor. Tankrede s nadert vaft om my te houden vaft ;
Beft maak ik my bekent zoo blij v'ik boyten laft.
O neen ! mijn dapperheyt moet voor mijn liefde wijken;
Ik wacht hem in, om hem een voordeel af te kijken.
Spreek op; wie zijt gy die my navolgt overal >
Tan.Etn krijgshelt die uw brandt en moortluft ftoytenzal}
Ik koom u o|reen rijdtde doot en ftrijdcaanbieden.
Kbr. De n oorlog hebb' ik lief. T c zal voor geen krijgshelt
vlieden;

Maar houdt voorzeker dat gy loopt q doot te moet.

Tomdfpet zouter Touuelfpd. f
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Tmk. Tc Zal uw vermetelbeit befchrij ven met uw bloet,
't Geen ik beloov' zal ik op ftaandevoet u geven.
Kier. mtt htm vuhttndu Wat minnaa r ftont'er ooyt na zijn
beminde's leven?
Maar i k voel my gewont, 1 c moet neme n wraa k daa r
van.
Tmk. ' t Is maar begonnen werk; wel aan 1 verweer u dan.
Kltr. Als 't wezen moet, hou daar !
Tmk. Ac
h hemel.' 'k ben getroffen.
Klor. t'Sa! een van ons moet doot ter aarde nederploficn»
Wy moeten kampen rot de laatfte druppel bloer.
Tmk. Wi e dat gy zijt die my te keer gaat dus verwoet,
Wilt mijn verlies of doot een oogenblik uytftellen ;
Zoo in dees ftrijdr,daar d'eer ons beide komt verzeilen,
Gebeên of Imekingen noch hebben een'ge kracht,
Zegt tot herftelling van mijn eer wiens moet en macht
My overmocht, dat ik uw krijgsdeugt mag erkennen.
Ik weet zeer wel, dat eer de zon begint te rennen
Om d'aard', een van ons doot ter aarde leggen zal;
Zegt my wie d'eer heeft van mijn doot of van mijn va!.
Klo. 't Zou u niet baten j zo o ik u mijn naam verklaarde
Uw' degen zeeg* van fchrik uyt uwe handt ter aaide,
*k Vind' my te manlik, u te vrouwelik en teer;
Met voordeel iemant te bevechten is geen eer;
Draagt dan wel zor g om als een man u te verweeren;
Denkt vry dat bet geluk my niet de nek zal keeren.
Dees handt zal neme n wraak van uw licbtvaardigheên.
Tmk. Wel aan! vermeet'Ie, ik zal uw hoogmoet haalt vertreên.
Hou daar, hoovaardige! di e fteekkoft u bet leven.
Tier. Da t raakt aan 't hert, i k voel mijn krachten my begeven.
Tmk. H y fuyfêbolt, zie hier een eindt van ons gevegtj
Ik zegepraal', daar by verwonnen nederlegt.
Kier. Dat 's mis; gy moet my van het leven eerft beroven,
Dan zuit gy eerft bezien wie onder legt of boven.
D f Zo
o

<ƒ£ Totmeelfpel
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Zoo lang ik aêm fchepp'is mijn bert onwinnelijk.
Tmk. Neen , moedig belt 1 eer ik u maken zon een lijk
Will' ik veel liever d'eer van overwinning miffen;
U w dapperbeit en moedt neemt my in hechtcaiffè;
Mijn vyandfcha p vind t zich doo r meél y ganfc h ver*
kracht.
Xlor. U w médedoogen , niet de fteekdie gymy bracht,
Heeft my verwonnen; n komt d'eer te zegepralen:
Ik zie uw' deugt, in ipijt van mijne wreed*beyr, balen
De prijs; en fcnoon bet lot my overlaftig valt,
'k Ben bly na over my zoo waard' een krijgsbelt bralt.
Tank. 'k Hoop op genezing voor n wonde; wilt gedoogen
Dat ik uw' helm ontgefp'} 't zal o verlichten mogen.
Xler. U w moeyte is al vergeefs, mijn wondt is doodelijk.
Tmk. Help , hemel! ' t is Klorind.
xlor. I
a tot ik ben een lijk.
'k Weet dat uw' manflag.fchoon mijn ongeval en fmerte
Is groot, n meer als my zal treffen aan bet herte.
Doch ftaakuw droef heit, die mijn ongelijk en pijn
Aanbrengt, zoo zal mijn doot veel beerelijker zijn.
Ik fterv'en ik bekenn', op d'oever van mijn leven,
Dat my geen liever handt de fteekdes doots kon geven.
Tankredes i$ my lief en waard, ja om dat by
My beeft verwonnen, is hy waardiger by my.
Mijn bert heeft over hem noch over 't lot te klagen;
Mijn dootfteek en mijn doot vergee, v' ik u; mijn dagen
Zijn nn ten einde j i k zie de doot treén tot my in.
'k Sterv', die uw vyandin niet zijn kan, uw' vriendin.
Vaarwel
Tank. Kloricd
e fterftdoor mijn geweer en banden,
En fterv' ik met haar niet.dat waar my eenw'ge fchande.
Is't mooglik dat de glans van haar gezicht verdooft
Door eene fteek,my niet van mijn gezicht berooft!
In 't eind' Klorinde fterft,en troulooze Tankrede
Ontbreekt de liefde om baar door droef heit n a t e treden.
Pee*
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Dees hand t zoo vaardi g tot ee n fcbelmflak noy t ge boon,
Dees wrccdc handt, di e d'eer en kuisbei t beef t ver moort,
Zal die niet haatten om den moorder om te brengen,
Die'tkoft'lijkbertebloec va n zij n meeft'res dorft plen gen?
Of darf t gy, felle handt! het recht niet bieden d'handt;
Dat 's niet.dees kling zal my baaft helpen aan een kant...
Mijn doot kan my zoo zwaar niet ftrarfenalsmijn leven.
Feyns op dees fchoonheit die u zoo veel vreugt kon geven;
Die gy door uw geweer hebtin haar bloet verfinoorr.
Ziet haar ge/icht/t welk u zoo dikmaals heeft bekoort,
Waar uyt uw' eerfte vlam is in uw' hert gerezen,
Ziet het vervallen aan van beur bevallig wezen,
En krijg' elk oogenblik daar van de doot op 't lijf.
Schoon handen , ach! we l eer, maar nu bebloet en ftijf.
O wonden.' wik mijn bloet dat ftrafbaar is weêrftreven,
Op dat mijn quelling niet mach einden met mijn leven.
Doet my die gunft niet, want mijn leven is maar vloek.
Maar laas/ zy fluytbeur mont; vergeefs is mijn verzoek*
Om beter my van beur onnoozel bloet te wreeken,
Moet ik mijn hertebloet doen in heur wonde leeken;
Braak dan mijn bloet, ja.' fpouw het in mijn aanzicht vry;
Mijn fpraak begeeft; mijn kracht vermindert vaftjai my!
Mijn oogen fchemeren; ik ftruykel'op mijn beenen ;
Mijn hert tuigt dat ik met Klorind' haaft zal vereenen.
Schoon lichaam 1 oorzaak van mijn ramp! getuige van
Mijn rouw, die met mijn doot alleenig einden kan,
Gedoog dat i k mij n fcholt mag met mijn bloe t bedek ken!
De doot voltrekk' het geen de Min niet kon voltrekken*
Eindt vm 't vierdt Bul, of Treurfpd van Klorind*,
V YF-
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ARMIDE e n R E I N O U T ,
B l y e i n d i g Trcurfpel ;
Vol Konft - e n Vliegwerken .
N a m e n de r Bedrijvers .
ArmiAe, Toveres , vyandin van Reinout.
De Geeft van Hidraot, oo m van Armide.
Reinout, ee n Kriften Ridder, verliefcop Armide.
jigis, dienaa r van Reinout.
Een Triton.
EenSjrrene.
De Liefde.
Vier kleine Liefdetu efCupidootjes.
Het Toonce l i s dich t b y Jeruzalem , o p ee n
betoovert Eylandt .
EERSTE UYTKOMST
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Armide hangende tu/fchen hemel en aarde.

Y dochter s va n d e He l , hoofttakke n aa n de
kroon
'VanProferpijo, Megeer, Aledto, Tififoon,
Trouwanten, aan my, door mijn tovery, verbonden,
Nachttnerriën, wien s zor g mijn wapen werdt bevonden!
Herfchept dees ftede,die van bloet en tranen lekt,
In een vermaaklijk landt, met bloemen overdekt.
ot

Toonecl/pei zonder Tomeéfptl. 6t
Op Atxjt reien wondert bet Toontd in een vermaakelijk EyUndt,
/dvaarm' ten beerelijke Brugge over gumde, komt in een fchoon
Pdtis.Armideondttwijl neerdalende op dit landt\ftreekt voerder.

Gedrochten, aan wien ik mijn hooge wetenfcbappen
Ben fcbuldig, in wien s dienf t w y nimme r gaa n maa r
(lappen!
Door wien ik aard' en zee beweeg' en ftildoe ftaan,
De zon verdnyfter en verbleek' de filr'remaan,
fa doe den aféront zelfs door mijn befweering beven ;
O geef t van Hidraöt! wilt voor een wijl begeven
U zoete ruftplaats daar de geeften ongequelt
Zich gaan vermeyen in bet Elizeefcbe velt.
Om my te wreken wilt een poos de zwarte ftrandeo
Verlaten met de doón, en levenden aanranden.
Den flerenReynont, die op aard' beeft geen gelijk,
Heeft veertig Ridders, die ik nyt het knftenrijk
Hadd' onde r mijn gewelt gebracht, mij n klaanw onttrokken.
Ik bi jg na wraak, geen aas om vron wen meê te lokken,
Die uytgeftreken zijn, is lieflijker als wraak.
Wanneer 't een vrouw aan macht ontbreekt za l zy baar
zaak
Aan [macht'ger,om baar meer te wreken,voor gaan (tellen.
Tc Bezweer o dan ó geeft, by 't voorburg van de Helle ,
By 't nevelige Styx die d'afgront eert alfins ,
By 't rondt van Hekate en de gaffel van de Prins
Der dnyfterniflè, dat ey Reinout zult vertreden ;
"Wilt op mjjn beè terftont verfchijnen bier ter ftede.
T W E E D E U Y T K O M S T
De Geeft van Hidraöt, Armide.
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He Geeft. f^Y pref t uy t d'afgron t m y i n 't aartfche jamV j merdal
;
£)e Hel heeft nevens my deel aan uw ongeval;
Zy

i% Toonetlfpel
vmder Teotuel/pel.
Zy vreeftda t Reinou t me t zij n aanbangk haar zal bind'ren,
Die roemen durft dat hy baar glory zal vermind'reD:
Maar al de geeften zijn eendracbtelijk gezint
Met u te nemen wraak van 't geen hy onderwint.
Arm. Het leer raakt my alleen, dies ik alleen moet letten
Om mijn belediging met wraak betaalt te zetten.
Den ridder Reinout moet door mijne wapens bloên;
'k Za l doo r mij n zwarte konf t he m hie r verfchijne n
doen,
Jn deze ontmoeting moet ik bem alleen verfchaffen
Vergelding; zijn gewelt zal ik geweldig ftraffen.
Di Gujl. Uw voornee m ftcuntop recht, ik koom' u dienen
aan
Dat Reinout hier eerlang zal voor nw' oogen Haan,
En zijt verzekert, want zijn heldendaden brallen,
Dat hy, gelijk gy hem, u wenfcht op 't lijf te vallen.
Arm. Is by gezint als ik die zoo beledigt werdr.
Z>« Gufi. Hy 's van een voorneem , maa r 't fpruyt uy t een
ander hert.
Gy tracht hem te verdoen, hy tracht u te verkrijgen j
Gy wilt zijn hert, 't geen hy u offert op, doorrijgen;
Zijn jeugdig bert ftaatdoor uw glans in lichte brandt.
'k Hebb' bem nw beelt'ni s doo r mijn konf t geftel t ter
handt,
Zo draa by d'oogen daar op floeg quam bem verheeren
Een minnevlam, die hem tot aflchen zal verteeren.
Arm. Zijn quaal verhindert my; de doot die hem befcbeert
Zoo aangenamen handt, hoort hem te wezen weerdt*
Mijn haat zal branden tot het einde van zijn leven;
Hy zal de weerelt, door dees handt, getrooft begeven.
'k Zal door een wreede doot hem dalen doen in 't graf;
Want fterfthy zonder pijn, zoo ftefft hy zonder ftraf:
De doo t ftraft nie t wannee r men fterft om Zijn verkoren;
En fterft by ongeftraft, ik hebb'mijn wraak verloren.
V$
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Dt Gttft. Het z y u wraak s genoeg datbe m de doot verfijnd,
De laatfic vyandt en de quaatfte die men vind;
Wat overlaft een tnenfch ter weerelt mach beftoken,
Die zijn party verlieft vind' zich genoeg gewroken.
Arm. 'k Zie ginder in 't verfcbiet mijn vyandt komen aam
Gaat, maakt dat by alleen dit eylant door mach gaan;
Geen plaats is zoo beqoaam om my aan bem te wreken.
De Gttft. Verberg u hier; 'k zal voorts al 'c werk met lift belleken.
Artnidt vtrbtrgt h**r in 't geboomt, dt Gttft g**t ovtr dt Uruggtvtm 't ktfttel, e» blijft **n ba eindt vm dt brugg'fltum, *IVMT
SMnom mtt zijn ditn*ar vtrfckijnt.

DERDE UYTKOMST
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Rtinout, Agis, dt Gttft.
Rtinout btbbtndt 't ktnttrfeitftlvm Armidt in hundtn.
VV/Eêrftreeft nie t meerder een onwinnelijke brandt;
" I k wouze uytbluflcben.maar 'c ging boven mijn verftant.
Maar is Armide niet afgodifch? z"ubevallig ;
Maar is Armide niet dootfchuldig ? z'is lieftallig;
*Maar is Armide niet mijn vyandin ? en fchoon ;
Armide fpant van al de jofferen de kroon.
Haar fouten zijn bedekt met haar bekoorlijkheden.
Ik ftaak,in 't aanzien van dees luftwarand, mijn reden.
Mijn ongcrnfte geeft fchept hier vermaak en ruft;
Mijn peinzend' Eert fcbept in dees eenzaamheit zijn lult.
Wat is dit eylant fcboon ? wa t is dees brug verheven ?
Dees huisman moet hier van ons onderrechting geven.
Vrieadt zegt ons boe men noemt dit zoet geweft.
De Gttft. Dee
s beê
Of vraag' zegt, dat gy zi jt een vremd'ling hier ter fteê.
Weet dan dat Aziën, met al haar bouw en wey landt,
Niet is yerzien van een vermakelijker Eylandt.
En

<J4 Timetl/pdzjmder
TmedficL
En zoog" iet nieuws en frays, zoo fphoon als ongemeen,
Aanfcbonwen wilt, doorkmys dat fcboon gebon alleen.
tMunttfuu avtr de brug M 't htftteU
Volgt my dan, Agis.
>r^r. TcZa
L
D* Geeft. Zoo
g y bemint uw' leven,
(Dit 's een betovert landt) wilt u doch niet begeven
Op deez'brngg' met aw' tweên, ofgy loopt lijfsgevaar.
Agü vittende pMJetrm over de brug, vdtx.'in met diuhy de
voet dn» op zet.
Agis. Daar leit niet aan. maar ach! wat hoor en zie ik daar,
De brngg' valt plotsling in,dit werk komt my vervaren;
1c Geloov' datz is gebonwt van zwartekonftenaren.
*k Won ik de ftichterwift, ik brak hem d'hals aan twee.
De Geeff.Yk. ben 't; begeert gy meer , of zijt gy nu te vree ?
Agis.Wax ik begeer?u 't hooft van 't lichaam af te fcheyden,
Ofgy zult datelijk my by mijn meefter leyden.
De Geeft. Hóe! zal een ftcrflijk menfch my dreigen doot te
flaan?
Die ik door d'adem va» mijn mont kan doen vergaan j
Dees brugg' is ingeftoM door mijn argliftigheden,
'k Wou Reinout maar alleen daar over laten treden,
Én zijt verzekert dat dé weg, die u is af
Gefneên, uw' heer zal zijn een padc dat leyt na 't graf.
Agis. Uw-' zwartekonft weerhoudt mijn drift niet; laat my
doorgaan,
Of * k zweer' o da t a w doo t mij n meefter s doo t za l
voorgaan ,
Agit trekt zijn degen, en •willende den Geeft dn» mede/hun ,
nwkt by ianrde alleen, duo de geeft verdwijnt.
Agiu O hemel ! wi e heeft oy tvan meer bedrog gehoon ?
Ik flavergeefs de lucht en aard; h y is al voort.
Hoe (hel wift zig dien fchalk uyt mijn gezicht te maken*.
Maar ik moet zoeken by mijn meefter te geraken.
V I ER- |
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Reinout op het jet overt Eylandt,

Tt cylant, ' t geen deez ' ftroom zeer kricl omarmt
enkuft,
Scbijnt my te no6n om hicr re nemen watmijn ruft.
Hy z*t zich neder.

Vermaaklijke landsdouw, daarzoele winder) ftreelen
'cGeboomte, e n door gcbloemte e n grasen kruyJe n
fpeelen.
Hoe zoet en zacbjes ftroomtdeez* fpiegelklare vloet!
Her ging hier al na wenfch" indien my quam te moec
Armide, die my door haar Ichoonheit heeft gevangen,
Zoo.' dat als ik haar mifl' ik dcrv* al mijn verlangen.
Ik zi e nie t fchoon s al s i k haa r fchoonhei t nie t aan fchouw.
Hy xiet op't konttrfeitfel van Armide.
Natnnr heeft aan u niet vergeten, fchoone vroaw !
Om"t hert tot liefde te bewegen en bekoren.
Degaven die u zijn verleent ofaangeboren
Zijn bovenmenfchelijk, 6 bronaar van mijn fmert!
Maar fchoo n g y dee l heb t aa n de fchoonheit van dat
hert,
Gy zijt niet meerder als het beelt'nis van Armijde,
Ik raachudan. 6 beelt! om haren 't wil wel lijden ;
Maarin haar fchepp' ik mijn vernoeging maar alleen.
Zy is't geen gy niet zijt, gevoelik vlcis en been,
Gy kunt het ook niet zijn; maar 'k ben in mijn gedacbten
Beducht.dat zy als gy znlt doof zijn voor mijn klachtenj
En dat haar fchoonheit, wiens verbolgentheit ik ducht',
Zoo veel beweegt zal zijn als gy, wanneer ik zucht*.
Maar.zacht'wat of dees beek dus rijzen doet en ruyffen?
Ik zie een Triton eo Syreen baar golven kruy(Ten,
Haar vaardigmakende om te zingen op een trant j
Ik luyfter, ganfch verrukr, met ooren en verftant.
EV
YF« f
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Én Triton tn Syrtne, Reinout.
De Trito n e n Syren e zinge n a b volgt :
't Liefe al wat Utft;
Dus fthikking kan geen minfch ontwijken j
Geen helt, die elk ie vlag doet flrijktn,
VVien liefde niet betovert heeft;
Wat lieflik 'utoontdaar van blijken j
'/ Lieft al w.« leeft.
Rein. Di t lieflijk maatgezang, barovrend e al mijn zinnen,
Verkracht mijn krachten doo r ee n zoete flaap van bin nen.
Reinout btfchiet, en de Triton en Syrene zingen voorts.
Wat zoet vermxak
Doet liefde vinden in haar firtngen.'
Zy weet h mr bitterhetn te mengen
Met een betoverende fmaak ;
Haar quzlen minder finertaanbrengen
Als zjiet vermaak.

ZESTE ÜYTKOMST

.

Armidt, Reinout.
Arm. T T Errrekk' vry, Reinout is al in den flaap geraakt,
V De tijdt om m y aan hem te wreken die genaakt.
De Triton en Syrtne duyken in de Rivier weg , en Armidt
/preekt voorder :
N u za l men zien wat een getergde vrouw za l konnèn
Uitwerken aa n een man van niemant ooyt verwonnen .
Ik zie zijn bleeke doot al reê en vaardig ftaan;
tty flaat zijn oogen op om z'o p zijn doot t e flaan.
Zijn flaap is niet zoo groot als zijn aanftaande noot i s ;

De
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Dezufter va n de doot is minder als de doot is.
Ik zal mijn woênde geeft, my ponende tot wraak ,
Te vred e Hellen met dit koftelijk vermaak .
'k Gaa om een minnaar te verliezen. Wa t za l 't wezen ?
Mijn beeltenis weerhoudt mijn toorn in top gerezen;
Vergeefs, 't zy ver van daar dat ik zijn hert verfchoon ,
Eer zal ik, zoo de kans mislukt, mijn zelver doón.
Ik voel wel dat geen zaak zoo laftig is en moeyelijk ,
Als dat men werdt bemint van die men houdt verfocye lijk.
De Min gaat fteefsverzelt met mededoogentheyt;
Maar mits al mijn geluk in my te wreken leyt,
Zo zoekt zijn liefde, die mijn hoop tracht te verpletten,
Niet anders als mijn wraak de voeten dwars te zetten.
Doch hier werdt op mij n beur t my dubb'le wraak vet fchaft,
Verkrijgt h y ftraf zoo werdt zijn liefde meê geftrafr .

Terwijl zy d'handt opheft om Reinout met een pijl te doorfteken,
duidt de Liefde, om huur te verhinderen, uyt de -wolken,

Z E V E N D E U Y T K O M S T
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De Liefde, Armiie, Reinout.
Liefd. Tl Oud t op Armide!
Am», n Wi
e zijt gy die mijn verlangen
Weêrftreeft?
Liefd. I
k ben een zoon in welluften ontfangen ,
Geboren uyt een fchoot vol zoetighei t en vreugt,
Een kint van dartelheyt, en vader van geneugt.
Ik ben't die door mijn macht hetaatdtrij k onderhoad e
In haare vruchtbaarheyr, dat anders zou verouden.
D'alteerende Natuur verleen' ik macht en moet;
Kort om, ik ben een godt die liefde in 't herte voet.
Arm, Maa r door wat wet zult gy mijn wraak weerhouden
mogen,
E2 G
y
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Gy wie n i k noy t moch t zie n noc h luchte n voor mijn
oogen ?
Gy die beminnen doet in weerwil van ons hert,
Hebt op mijn hert geen vat,dat noyt verwonne n werdt .
}
[i*fd. Al had gy noyt bemint gy moet aanftonts beminnen .
Mijn macht zal tegen dank uw yzig nerr vetwinnen ,
la a! wat leven heeft fchie t uyt mi|n worrel voort ,
En bebb' daar over te gebieden met een woort.
En zoo ik zomtijts gaa een hert verb y dat kil is,
't Schort aan mijn mach t niet,maar om dat 'et zoo mijn
wil is.
N o is het tijdt dat gy u onder mijn voogdy
Begeeft, di e waart van zin te nemen wraak van my
En Reinout; n u koom'ik, om u zulx te verhinderen,
Befchermen hem.op dat mijn rijk niet zou verminderen.
Arm. Wil t gy my 't wreekgeweer doen ftekenin de fcheê ?
Ziefd. Van al uw weedommen is dit de minfte wee.
'k Zal,om met fwaarder ftraf u boezem te doorgrieven,
Haaft maken dat gy op uw vyant zult verlieven.'
Arm. Ik ! he m beminnen'
Ziefd. Ia
.
Arm. G
y vleyt, met yd'le rcên
Uvv hoop; uw macht die hangt aan onze wil alleen.
Die u verwinnen wil heeft zich maar te verweeren ,
Wy hoeven geen meer Min t'ontfaan als wy begeeren.
In't endt hoe wreedt dat uw' vermogen tegen my
Mach zijn, zoo is mijn hert noch machtiger als gy.
Het is zoo verr' van daar dat ik hem Min zou dragen,
Dat g y he m doo r mij n wraak eerlang zult zien verflagen.
Ziefd. Deez ' fchich t verleen t uw ftraf om te verhoên zijn
ftraf.
Gy zult vernemen dat het al buygt voor mijn ftaf.
Hy vliegt yveg, hnar fchicttndt met een pijl.

ACHT-
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Armidt, Reinout.

U

Armide de fchicht uyt h*ar boezem trekkende.

W pijle n zijn te zwak om my aan 't hert te raken.
Te teer e n macht'loo s om mijn voorneem te doen
ftaken.
Hein. al reveUnde. ] k wijk niet voor uw flag.
Arm. H
y revelt .
Sein. Wreed
e vrouw,
'k Sterv' liever als dat ik dus langer leven zou
In uwe haat, die my met kracht poogt t e verderven,
"k Will ' lieve r va n u w band t al s doo r mijn wanhoop
fterven.
Arm. Zo o doo r u w doo t mij n handt vernoegen kan uw
Zoo fterft gy wel voldaan, en ik leev' wel geruft, (tuft ,
Ontfangt d e fteek
maa r ach! ho e trillen al mijn
leden,
Wat vreeze, die my komt geharnaft tege n treden,
Slaat in mijn her t alarm en ftuyt mijn razerny ?
Wat zoet en lieffelijk gewel t betovert my ?
Moet ik mijn vyant hier aanfchouwen voo r mijn oogen,
En zal mijn haat niet tot zijn ondergangk vermoogen ?
Het vporwer p dat mijn wraak gefteken heef t in brandt,
Beneemt het vuu r zij n krach t e n wederhoud t mij n
handt.
Hoe mach het komen da t ik voel' in mijn gedachten
Een oploop, di e mijn haa t met groot gewelt verkrachten?
En dat mijn oog', in fpijt va n mijn befteken wraa k ,
Hem, die ik niet mocht zien, nu aanziet me t vermaak ?
Vermaak ! mijn oogen kunt gy dit gewelt aanfchouwen ,
Aanfchouwen dat mijn wraak het velt niet mach behouwen;
En wederftaat gy niet dees Ieytsluy van mijn hert ?
E 3 Kun
t
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Kunt gy zien, zonder fchrik, uw vyandt zonder fmert ?
Maar waarom ftort' ik bier vergeeffe jammerklachten
Voor mijne razerny, die dervende al zijn krachten
Ziet ftervenen vergaan ? mijn gramfchap is ter neer
Geworpen; i k voel in mijn hert geen hitte meer;
Geen hitte meer ? ik voel mijn hert in hitteglooren s
Maar 't is geen hitte uyt haat,een hitte uyt min geboren.
O Reinoudt ! ik legg'dan mijn wapens voor u af;
Uw'deugt verwint mijn wraak, g y heb t va n m y gee n
draf
Te vreezen noch gevaar, nu gy van my moogt halen
De prijs, en over mijn hartstochten zegepralen.
Ik voel wel dat uw eer vermeerdert tot mijn febandt,
Nu ik als minnares mijn vyandt vall' in d' handt.
De min, mijn ftraf,doet my zijn zoete wetten horen j
Ik draag de tochten van de liefde, zy mijn toren.
Door dees verandering, in plaats van my aan u
Te wreken, lieve ik u j de liefde wreekt haar nu.
Haar wraak is onvolmaakt,mits zy my dwingt te dragen
Een laft, waar in ik fchepp' een luit en welbehagen.
Ik wil mijn vryheit gaar n verkopen voor haar bandt3
Ia vind nu vreugt daar ik wel eer verdriet in vandt.
De quaan zijn lieflijk daar zy ons meé kan belezen;
En is haar quaat zo zoet, hoe zoet moet dan wel wezen
Haarzoetheit? i s uw'recht, ó kleene ftokebrandt.'
Zoo groot als uwe macht te water en te landt,
Laat dan mijn toorn met mijn belediging verdwijnen ,
En komt my met uw gonft als met een zon befchijnen.
Mijn fout is door uw vyer geloutert wit als fneê;
Nu gy my hebt geftraft, hoo r doch mijn laatfte beê;
Zoo zal ik met vermaak, van haat en nijt ontflagen,
In vrede u wyen toe mijn overige dagen.
Vervoer' ons in een plaats daar wy aan niemants wet
Gehouden zijn, als die van u is ingezet.
Ut Uefdi dtudt uyt den hemel met vier Cufidootjji.
NE-
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N E G E N D E U Y T K O M S T
De Liefde , Armidi, Reinout

.

e» vier Kupidootjes.

liefde, T T W bed e i s al verhoort Armide ! i k zal u beid e
y-J Uy t deze weerelt i n een nieuwe werelt leyden 5
Goón de r vernoeging, di e mijn laft volbrengt op aardt ,
Neemt dee s twee lieven op , en volg my hemelwaarr .

T>e vier kleine Liefdens neerdalende op 't Tooniel, nemen tfoee en
fwee Reinout en Armide op , m vliegen op 't gtlty der Liefdt
met h-ntr hemehv.urt.

T I E N D E U Y T K O M S T
Lx fleur, LA

.

Re^ue.

Lu fleur va» 2.1" » pl.tzts opftjunde, divr hy vin het fwttie 'Beirijf
afgebeten heeft, roept verbuft.

La Fleur. \ A Y n dochter die is doot, ac h ! hemel!
1 V 1 Lu Roqne hem nakende. Wil
t nie t vrezen j
Z y i s niet weg, zy zal terfton t hie r wede r wezen .
La Fleur. Wie zon nie t ganfeh verftel t i n zul k ee n voorva l
ftaan?
Lu Roq. Wel.heeft on s proefftuk u w verlangen nu voldaan ?
La Fleur. I a ! yde r heef t zij n konf t op' t heerlijkft e doe n
blijken.
Ik geef met vreug t mij n Ite m tot dees dry huwelijken .
Uw konf t doe t blijken da t z y eerlijk i s en zoet j
En eyndh k uw ' berotp, dat afgunft baart , i s g o e t ;
Z o o moe t u w konf t doo r heule n vermaak , gezich t e n
ooren
Vernoegendc, yders hert tot haaregunf t bekoren .
U Y T .

