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LEZERS-
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it Treurfpel van dm vermaarden fieldt Btron
geniet d* eer dut het metdgvtael, door de vlijt en
xjtrge van de Regenten **n k Antfierctamfebe
Schouwburg, of htm tentet wort gebrtttht om alle vdenfcbouwers, als door een levend voorbetldt, fyaehtigh'in té
boezemen, watquaedt verblindt Staetxjicht, vèrfelfij/an
'iheylloot Perratt, ooek. den deurtutbugften Heiden k**
veroorzaken : op dat ejenyederlfere x Jipt wettige 0verheidt y waer onder hy geboren ii of leeft,. getouw te Oj* en
te gehtorfamen. Moer dewijl dit'Spet ééer wéér d4*&etrti£ jaren is tertjmt , waren daerm etntgi aeiftöoietyekbeden (die men in de f e ttjdt , met degrootfie reaen , ^verWerpt ) te vinden , als bet misbtuic\ va» Cjods a&rrbejlig/Ie Noem , en viel» fcbritkfüjeke en overtotü^e vtoeckjcn, waer deer her ten deel van Jijn glans , ir, de opgen
der verftandige Kenflbtmtnnaers , wierd berooft* per'
halven heb 'uk eenige ochtend-uren aengewem , om de gemelde misbruicken weg te nemen : en dat te liever , dewijl ik weet dat de gemelde Regenten alle de voorverhaelde en andere aenflootlijkheden ujt den Schouwburg tn een
eeuwige balhnghfchap fenden. Hoe verre mij» pooging my
gelucktit, laat tck.aen't oordeel der Utf'hebben van de
edele Dithtktmft , die ick. bid mijnen arbeit ten beffen te
duyden, en ét en andere Toneel litteken tot hun verba**
mg te gebruicken. Voert wet.
t'Amfterdam > defen 21 vanOogftmaaad, 1667 .
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l(oning van Vtancknjtt^.
Koningin van Vrantktftke
"Marcfibalde Biron.
jfeannin/s Koning s Kamerling*
TJemourt, 's Konings Secretaris*
La Fin, Edelman .
Ambaffadeur van Spanjen.
fienaié, Edelma n
Cr oefvan Avergiet
Edelmanvanït Hof,
Cieria, Boe l va n Biron»
Fuente$% Edelma n in Boargondien.
La Farce, Biron s Bloed-vriend.
Vttry, Capitey o van de Lijf-Wacht.
Vier TfaedfHeeren,
Soldaet,
Beu/.
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Dtn Htrttg mm Birom.
Sir. Q O o komt men voort en voort, de Koning myontO fiet,
Baer is noch Prin s noen Heer die my geen eer en biedt»
lek heb foo veel door kracht van mijne handt verkregen >
Dat alles watick wildaeren mag niemandt tegen,
Ten tijde van de Krijg, di e al te vroeg ophoudt.
Was my als Kapiteyn bet gantfche Hey r vertrout *
Geen {lachten ick begoft > o f ick heb wech gedragen >
De zege tot een buyt> di e mymaeraen. en lagen,
Of hoorden mijnen naem,diefchrickten voor mijn daed',
Eo die 't niet gevqn wou die qoam in ongenaed*,
Wie vrm'cz mijns gelijck, wi e heeft fijnlijf gegeven,
Ter doodt, om trots den doodt inheerlijkheyt te leven ?
Wie was'er mijnsgelijck, do e ick gemoed en bars,
In 't houwen was en flaen, in 't kryfchendc geknars,
Van wapens ? 't ftoutftcvolck wift ick foo te betemuien,
Dat wy in 't breyn en bloedt des Vyandts konden fwen>
men.
Ick blixemde daer door, gelijc k de Maeyer maeyt >
Als hy vergaren wil het geen hy heeft ge&eyt:
Toen.toen wiert ik ontfien, toen quamen 017 «atmoeten
Den Koningen fijnHof, om my verbiedt tegroeten:
Toen, toen wieid ick onthaek als ecnig Heldt op aerdt.'
't Schijnt nu dat dele Vree mijn rampfpoet heeft gebterti
'c Schijnt dat het boos geluck benijdt mijn trotfigneden.
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Nu werd'ick wel genood", tevoor'wier d ic k gebeden;
Te vooren raekc' ick voort, e n quaon van Saet tot Staet.
My dunckt dat mijne Staet nu als de Kreeften gaer;
tiadunckt me , diem y plag alsfmeeckendeteeerea,
Datfy my rors en ftueisden rugge fcbier to e keeren.
Ick Hertog vanBiron, Maerfchalc k en Admirael,
Bourgonjens'jouverneur, dae r ick op poch en prael,
Ick ben in 's Konkigs gunft, e n kan het niet ver kerven ;
Wat is't? fo o lang als wy hierin dit leven fwerve n
Soc tracht men voor t en voort, e n ick blijf die ick ben >
Jckwoel, ickjaeg , ic k loop, ickwroetee n ic k ren,
't IsBiron voor foo naer. Wacro m zijn defe hairen
Met geene Kroon bekranft, he t febijnt geluckens baren
Indrijven tegen't hooft; i n Oorlog was ick iet,
In Oorlog was ick vee), e n nu en ben ick niet
Hoe kan het woefte her t in mijnen boeiêia ruiten,
Ick wordt bekoort, beftreên, van hondert duifent kiften;
Dan dunckt my dat mijn ziel ten Hemel wert gevaert,
Ala'tydelegedachteen Koninckrijc k beloert;
Dan dunck t my dat mijn ziel in groote vreugt kaa woolea,
Als't ydelegedagt mag na een Scepter doelen:
Wieweet waar het geluck my noch toe brengen, (al;
Wie weet of mijn verhoog niet brengen fal ten val
De roachtigfte.vstn'tlandt; wi e weet of de Planeten
Biconsgeluckig eind' en hoog geval niet weten;
Wiehceftnjy voongebragt , wi e heeft my dog gebaert,
Dat ick foo wel. ais veel niet beo een Kroone waert y
Cebreekt het my aentnoedt, gebreek t het my aen ftoutGebreeckthet myaea raedt , gebreeck t hetmyaenaut W*tdtoetis't4atmylec» wato f Biroadochfchort ,
Dat by bUjfcdiekjr a, e n niet verhoogt en wort.
Waör henen mijne.tong, bedwing t u ftrafiewoorden,

Of iemaadt uwe waeoea ftouteftoficahooiden,
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Gyquaemt in fwaren noot, men mompelt en men praet
Van vele fwarigheit, me n hout verhoolen raedt.
Het gaet'er wonder tce, vee l dartl e Edellieden
Die kael zijn en beroit, o m dat wy niet en bieden
DevyaéfdenJiet hooft, dieloope n lang s bet landt >
Beroy tvan geld' en goedt, e n ydel van verftarir.
Sy roepen al den krijgh, oc h of fy krijgt] verkregen!
Soo foud' ick zijn ontfien, hie r en in alle wegen.
Jjeti oorlog wenfcht mijn hert, ic k trachtenahetft*el>
Daer menigh Edelman faodiiek af doet verhaeè.
lek ka n nietledighgaen, ic k lal nahoogertrachten,
Al foud'ick op dees uur in 't heete bloet verimachtea:
Daerleyt wat in mijd fin, dae r woelt watin mijn hart |
Bed wingtuftöutè tong, d e wanden worden fwart ;
Verbergt het, bergt hél weg. en wilt'er niet om denken >
Tot dat de grijre tijdt gelej^ntheit (al fchencken.
Biron bomen.
JQming mmVrantlirijcl^, hann'm t Nemours t
en eenigt Stommen.
Km. TtOefoud'i k meerde i eer opaerden konnenwen -

t i fchen-

Dan wel geacht te zijn, i n vree > van alle menichea.
Ick beb in fwaren ftrijtden fcepterfoo geiweyt ,
Dat mijn onrufte Rijck in ftillerulle leyt.
Deo Hemel zy gedarickt die 't alles heeft gegeven,
Ea fijnenDienaer Iaet na wenfehin vrede leven.
Mijn trouwe Edelljên , mij n fteunfelsenmijn borg,
En helpers in 't gevaer, draeg t voorder voor myforg i
En fietin weelde toe: i n Oorlog moet men waken,
In vrede niet te min: e n maeckt voor alle iaecken
Ons buyte-plaetfen vaft, wan t die'te veel venjout
Komt dickwils in 't verdriet, ho e wel 't hem) nacmadf
rouwt,
't It waer de Vree gaet valt, d e Eeden zijn gefworen :
Mier die 't op 't loofe legt, laet licht den Eafrerlooren:
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InPrineelijckvergaer, bytijdtsgelegenrheit »
Moet men voorfichttezijn , doo r grondenyders reen,
Wantfoud'tnen luyfrren na de honing foete beckea
Sy (ouden on vetfiens ons in het garen trekken.
Soo lange als den (nenfch hier op der Aerden leefj,
Hoewel hy luckigh fchijnt, h y geen geluck. en heeft; >
Laer ons dan danckbacr zij n > dat wy fop zijn gefegent >
Datydet my met eer beleefdelijcks bejegent >
Dat wy nu zijn gcfterckt, dae r wy zijn fwac k gcweeft ,
Dat yder nu ter rijdtyoor Vranckrijcks machten vreeft,
Die mijne Kroon verciert met foo veel' kloecke Helden,
W aer van dé Vyandc fchrickt in de bebloede velden >
Den ftorm wint is voorby, de klareSonne tint,
De Zee die leyt In kalmt »ick zcyl nu al voor wint;
lek heb nae 't (ware jockeen góéde ruft gevonden >
Mijn trouwe Borger? van veel verdrietsontbonden»
N u flijtick mijne tijde ftil ia geruftighcydt.
Wat gaet 'er om ten Hoof j
Ito». IckwenfchuwMajeftSy
*
Veel jaren ruften vree . Ic k heb, Hee r nie t vernomen .
Dan dat een Bood' i s uyt Bourgondien gekomen ,
t Gae t met de Steden wel, en alles U bewaert.
U y t Neerland t i s 'er niet dat waerdjgh djent^ verklaert.
Wanneer daer iets komt voor , uw MajcHeyt (al \ weten .
Hem. GraefLodewijckdielïeef t fijn Leger ' heer gefmeten
In 't Landt van Lutzenburg, en brantfchadt 't heele lant.
*C». He t is een Kloeck Soldae t > fpitsvinnig van verftandt >
Men wen(ch,dat hy nok van lijn vyan t wort verwonnen.
Morgen gaeti wy ter Jachtsmet't opgaen van der Sonnea.
Dat alles Zy bereydt: (end t ietmnt na Parij; ,
N a d' Hertog van Biron, dat hy het oock word' wijs,
Want hy een Hel t is, op wiens deugt ick vee l betrouwe.
Ketting binnen.
Kern. I s hy in 's Koniocks gaoft»dat hy hem daer in houWe Aflebimtn.
Shtn
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Birm. La Fm.
Bh. f T 7 At komt my hier te voor, bocfaTtdocb met my
W enden
,
Sal 't ranipfaljgh geluck zijn wanckel radt om wenden ?
Den Savoyaert my vleyt, en ftcltmy veel te voor,
Ja foo veel, dat ick hem fchier geven fou gehoor,
Wel boe ? Biron ghy fuft, hoe ? waerom foud, ick Tuffen,
Dieeertijdts aerd' en hel, ja hemel dorft verbluften ;
Daer is geen vrees in my » mijn lichaem is metael,
Mijn finnen yfer zijn ,en mijne ziel isftael:
En waerom foud ic k hem geen antwoort willen geven }
Waerom ? dat hét qy t quam, het koften my mijn leven;
Mijn leven ? hep ick, nier. mijn leven dickgewaeght»
Daér het id'*KoB*ngc.djenft drie twalef wonden draegt.
Wat is mijn leven doch. ? foud' ick wel konnen fterven ?
iron lliöe laet ghy dus u wanckle finnenfwerven ?
>oor-leeft Savoyens 'brief , wat Gen ick hier al ftaen.,
Den Hertog bied my felfs fijneygen dochter aen;
Waerom? om r>«r, ik ibud' dien Koning felf doen fterven.'
Op da t h y doo r Gin doodt-den Scepter mocht verwerven;
Waer't onooglijk ?neen, o neenj wier't mqogujkija,6jaj
Maer foo hecmy mi£(ucia; kom ick ip ongena:
Miuucken kan 't my niet» want ick lal 't wel beleggen >
Mijn hert en mijn ziel daer beyde neen toe leggen j
Nochtans kan ick daer door verkrijgen ftaeten goet j
Maer foo het my mifluckt, foo kofthet eer en bloedt,
Mrjn bloedt ? (wat feg ick doch) hy die geen bloedt dorft
wagen,
Heeft noyt , prijs, buyt oft proy, en eere wegh gedragen;
Dies fal ick het aengaen, en hier door fteyg'ren op,
Of laten daer te pandt mijn glory rijcken kop ^
Wie weet hoe het met my op 't lelt noch fal gelucken,
Dat ick; haer defe Kroon door liften mocht öntr ucken.
Het pet dan foo het, wil, ten kan nietqualijck gaai,
A f Die
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Dies ben jck in die ftuckin 't mjnft nie t mee r beiaên:
O Hemick] uwe Kroon di e is op'thoogft geklavert ,
Sytrilt, fy r naeckt ten val, e n uw e Scepter davert:
Biron is fterekgenoegh, Biro n die fal 't u doen.,
Biron waer van dat gy het tninfte fult vermoên,
Biron treckt tegen u, Biro n die fcherpt fijn wapen,
Otn 't geen hy voor« won , u weder te ontfehrapen:
kk fel noch Koning zijn, te n minften fijnen Zoon,
En fob ick délên help, ka n ickoockd'anderdoón;
Nimmer heb ick gemift in alle mijn aenfëgen:
Trilt vry, 6 Henrick ! trilt , laéttjwèScepterwagöb ,
U w va l die is naby, mij n rijfehdat genaeckt,
Dusdoende men in'tleft wel aeft<*hlCroDn geraeckt.
Nu moet ick bymyféff wel njplijèk overwegen,
Hoe dat ick defe daedt op 't alderbeft mag plegen,
Een fcbelraftuck moer foo loos en riftlg zijn beleid,
Dat men van goed en quaed bemercktgeen onderfcheid.
Veel Addis Teerkael, enfb u om*tgèTA wet helpen
De Nickeraerï fijnMoer, mae r dat zijn lichte welpen ,
Dus dient het nietgefeyt; ickga e eerftnaLafin ,
Te fienof hy is t*hüis: taöu, hólla, zydy in ? Lsfin uit.
Ick quambyu alhier, alleenlijc k om te weten
Yets fonderlïngs, mij n Heer, va n eenige fêcreten;
Seetboehoèhet ualgaet , e n dan noch om eeft fteck
wier van (om reden wil jik nog geen mentie maeck.
Mier legtiny kondtgy o in defe peis wel temmen ?
L*f'. Mijn ziele at-te-met in mirtrouw fchijnt re fwemroen,
't Is wacr 'k bén edel, mae r den peys teert vleis en Woet,
En eet ons armen opgelijck dentemekerdoet ,
Den woecker ons verderft, e n lal't noch foo veer brengen ,
Dat wy (door ongedult)deaerd'fullcn befprenge n
Met het onnoofcl bloedt, e n loopen voorts voor guit,
Suypen het reifend' Volck en oock de Boeren uk i
Mijn Heer vertelt my doch de oorüteck van u komen ?
Bit. Ikqua m hierom udicnft»wantikhebvoor-genome n
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Daer in ick u behoef» voo r al het dient fecreet,
Mtec het is noch geen tijde dat gy de ftuefcenweet:;
Alleenlijck ick begeer , wannee r ick o doe halen
Datgy da n daed'lijck komt, ic k fa l u wel betalen,,
Ja rijckelijck verfie n van groote ftaet ep, pracht,
Als gy, waero m ick kooro, i n alles hebt gewrachft.
Laf. Mij n Heer, voordefeeerhebickutebedapeken .
Bir. D e zake lijdt geen laft, 'te n fajerioonie r waneken .
Laf. £ n waer daer vorder mogt eendaenaer aijn van doen.
Gebiedt u knecht, di e fel hem na « wille fpoên,
Ick weet dat alles goets my van U kan gefchieden.
Bir. Watgaet'erpBiteaHoof , watfegpcad'Edelliedeo- ?
Laf. S y klagen van gebrek, e n yeder vftjeckt en tiert
Dengenen die den peyain Vranckrijck heeft geftiert j
't U alKrijgdat men roept, het fal nog: yewers kraken ,
Wint yd'le beurten wis oock yd'le hoofden, maken ,
En als de beurs is plat, e n he t geloof a l uit,
Dan fit men we l »£al' , rech t als de vuile Bruidt.
Doch boe fou'tand«rsg*en, het goetjeoü verdronken,
Syaijageen pets gewent', dae r fintkenfulck* vonken,
Dat'er wel mogt, eer lang ,• wat wondersdoad'ren op;
Want d'oade krijgdWkfteekt haer nog in de kop.
Bir. ' t Is,wonder wat taoo hoort : Lafin . wilt daer op wagV ten»
Op't geen ick he b gefek, houd t afrijdt in gedachten
TewdEenheusvaanumCi enmrjtttvjaaJbetHof .
Laf Mij n Heer, hcdaJngeichica , ic k ga met u verlof»
fcBtwijtfeltaeniny'niet, 'ceakanJöofwae r niet wcfen,
't Sal z^n door my gcdaen, wan t ik geesidoot en vrafe.
Lafitt ranun.
Bir. Dottftda o het keg* v gee n dqy vel «et bekt .
Dat ick den Koning ou niet van fijo ftodeafet»
Dat ick den Koning niet op 'tonrer&cnft fel doden;
Mijnn^e-flauriffl»>'k Weet^ltakavo^e n mijn geboden,
Vaer voort Biron, vaer voort, mijn herte datontfpringt,
fin ii mt Sm» rrcug c ea goedts genoeg omringt,
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Myduncktdatick weerom op nieuw begin te leven >
Nu 't herte doende is, n u ' t wit my raed c komt geven,
Te fteyn'renhooger aen; ic k fal nóch maken da t
Biron lal zij n geroemt, elck Koniockrijck en Stadt ,
Sal vol zij n van mij n lof, verwondert fal me n roepen ,
Biron nu Hcerfche r is van a l de Frsnfch e Troepen.
Nu wordt mijn ziele vol > mijn hert is niet meer hang,
Eer i k tot voorneem kootn, dunokt my de tijde tettsg.
Wat ftaetmy voort te doen;voor eetft moet ik gten fpre»
Avergne, en met hem he t ftuckte deeg belleken, (ke n
Spaenjens Ambaffadeur, Fuentes&lickmeê
Ontdecken miiae faeck, waer toe ick nu ben reé:
Voor al moet ie* m y fteedtstenHove laten vinden >
Om foo door blijde fchijn de oogen te verblinden,
Van di e my drage n haet, op dat niemanten metck,
Dat ic k onde r die fchijn verraderye werek. fa'«wv
Henene. LM Firn t
Rf*. ¥ S 't niet een droeve facck dat w y worden verfteoten,
1 Verfmaedt j enzij n veracht, 4oor't ftokenvan d e
Grooten;
Het gaet al tegen windt, bet wil met ons niet voort»
De D*igutrt% pronckt waer op ick be n geftoort ,
En bl noc h mijn gemaet op he m te n laetfte n wreken >
Lsfintutt.
Och! da t ick niet en mag hem met dee* handt doorfteken
H a wenfehen is om niet. Lafi n wat gaetW om ?
L*f. Dae t wort veel uy tgerecht, en da t me t ftille trom.
H/m. Ic k wouidafer weerom een nieuwe moortoytfprote,
Dat ick Deiguerez mocht met defe handt doorftote;
Noch moet men fwijgenftil , enfprekennictee o woon .
Laf. Hetfchijntdcn Koningitop 'tgantfche Hot verfioort,
Mijn vrientïtis rijt om gaen^ k kusuwaerdehafldeB.£M«
H/n. To t wederficós,najn Heer. BybondertdByientfchandeo,
Watmoetmenliidcaal, watinoe t den mede n al licfa,
Ben
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Dtn eenen komt ten val * de n and'ren krijg t 'tgebien %
Over dien, dieby haet, ickfouw'êrfchicrafgrouwen »
Aèh ! koft icK mij 11e wraeck op de Deiguerez fpoüwcn t
Pat ick eens waer vcrnoegt, ioo was mijn bert geftilt,
Dat nu, door dwang en macht, fijnwrake hebben wilt*
Den tijdt brengt allee meê, ick hoop het foo te maken »
Dat ick in 't laetfte noch lal aen mijn wraeck geiaken >
AmbtfftiitttT t Biron m Avtrgueujt.
Wel hoeld' Ambafladeur verfelfcbaptmetGuothout ,
Avergoe oock daer by, wat of hy met haer brout?
Sy hebben eenen brief, wat mag den inhoudt wefen ?
Het moet wat wonders zijn, (eer y verigfy lefen.
lek ga > want mijnen tijdt niet langer hier on is. ^«n . biw,
Amt*Jpuleur. Berm. Avtrgt».
Amb, 't \ y | O et wel tijnoverleyt, want ick fweeru gewis,
lYJl Het is geen kleyne faeck, laet onstefaem befluyten;
Hoe dat men dit voorneem op 't alderbeft fal uyten >
En wie dat men hier toe bequaemft gebruyeken fal.
Aver. Vooreerft bet veynfen beft, daer na moet men vooral
Wel toefien opfulck volckdi e heel zijn uytgemerget,
Fn hoog en trots van moede, die de begeerte terget,
Te komen voorten voort, 't beginnen dat valt fwaer.
Bk Gift'rcnfprackic k Lafi n , dat is een trouw dienaer;
Doch heb hem van de faeck ia 't minfte niet ontbonden»
Avtr. Lafin die ken ick wel,daer dientftracks om gefonden,
Wie is't die ginder gaet?
Bir. Renaz
e wel te recht,
Mijn vrient, kom treet wat hier; en doet my onderrecht;
Hoe ftaenufaecken al, zijt gy al in vereening ?
I{en. Vereening Heer,tner wie? k verftae niet uwe meening*
Bh. Me t die u onrecht doen.
Hm. Achl'tis'e
r veer van daeni
Hoe foueen kleyne Menfcb een Sparwee vallen acn,
Btr*
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Bir. Treed t by ons, wan t wy t' faem een trouwe n dicnaer
foecken.
Hfti. Heer om u dienft te doen, wil ick my felf vervloeken;
Gy diemyhelpenkondt, ólidt , e n Vrankrijksroem,
Mijn ziele blijft uby.
Bir. G
y zijt ons wellekoem. Lafmuyt.
Set ginder komt I ifin, t e recht is hy gekomen.
l.af. Mij n Heer, ick had mijn gang regts na u toe genomen,
Doordien u dienaer leid' dat gy my hebt gelucht.
Bir. Wa t hebt gy op het geen iacfeide, ubedech t
Léf. Hee r om u dienft te doen, i s dat waert te bedencken r
Ick wil mijn goer en Moet; ja leven voor ufchencken,
Nietis'er, 6 mijn Heer! ofvry'iijk'tm y vertrout ,
Want gy (al s ick wel weet) rny voor u dienaer hout.
Bir. Mij n ziel dunck t my in vreugt en tnelody te baden,
Nu ful t gy Edelliên 't wraekgierig hert verladen,
Na uwen eigen wenfeh, i n uw vyanden bioet,
N u , i'e g ick , fu! t gy fien gantfeh leggen onder voer;,
Die, di e te bats en trots ons Heerlenen als tyrannen.
Nufal men 't Franfche Rijck ven al de magten wafinen,
Siet mannen de(c brief, fiet hoe <icn Savoyaert
U fij n verholentheiren fchatten openbaert:
Hy wijft uaenden. wegte vryden u van nooden,
Door dees middel alleen, on s Opperhooft te dooder
Maer en zijt niet vcrichrikt, toont, Edellieden, tcont ,
Dat'ereen Halen hert in uwen boefem woont;
Betoont, da t gy niet zijt van kleyne Stam gefpreten,
Matr met den Edeldom en vryneit overgoten;
Waerora en louden wy niet heerfcher. g'! i-ck als hy ?
Wy diedeoorlaeckzijn van fijnehecrichappy ;
Wat of ons fchort en deert, gyüê n zij r. uitgetogen,
En in fijnkamer heeft hy al uw'fchat getogen,
Gylieden zijt verarmt, e n Henrick is verrijekc.
Terwijl hyilten bralt hy niet eensom en kijekt.
Wst dunkt u van den brief, kan k« foo niet gefchieden ?
Laf, Kc t is den regeert vondt, w y velgen u gebieden.
Aver,
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jftur. O moedig Edelman! ic k weet dat 't edel Moet
In u niet is vergaen, d e eer die gy ons doet,
Salmen u honden fout, ja duifent foutvergelden,
Wél of men u de iaeck ten vollen eens voor {telden*
Mijn Heer Biron vang aen, enopenbaerhetftuck .
Kfn. Ik fweer, den Hemel geef, mijn Heer, u groot geluk,
't Voornemen is feer gott, lae t ons in haeft beginnen,
Bat gy u vyandt meugt door dit beleid verwinnen.
AtnK Eerf t knielt ajt'fatnen neer, e n fweert op dit rapier
Eenen gelijcken Eed, en vreeft voor doodt noch vier,
Want geene fwarigheit in 't minft hier in kan fteecken,,
't Zal ons ae n geen beleid' noch goeden raed' onrbrccc
ken.
B»r. Dat men ons voorneem qu ter haeft en vlijtig doe.
Amh. Soo moet'er een tetftont gaen na Savoyen toe,
Waerfchouwen mijne n Prins j wil t hie r een ma n to e
kiefen
Daer men geen trouwighett in 't minfte kan verlieten,
En geeft hem vol befcheit, dee s middel en dees vond*
Hoegy de Kroone haer op 't aerdigft lcv'ren kond',
Wie is hier toe bcquaem ?
Si'r. Renazé
, gyfultreifen ,
Begeeft u op de weg, di t moet gyubepeifen:
Eerft dient den Hertog aen, da t hy fijnvolk vergaer,
En breng by Sint Katrijn al fijngeheele fchaer,
Maer dit moet haeft gelchiên en met een ftilletromme,
Dat de geruchten hier in Vranckrijck niet en komme.
Dan fal ick door mijn laft hem geven in de handt,
En voorder, Dorp en Sradt, ja 't gantfch vcreenigt Landt)
Siet op den fel ven tijde fal ick den Koning vleyen,
En he m door foete tael in 't bofch ter jacht gaen leyén»
Ontrent den hoogen berg, dae r ick verbergen fal
Een Krijgsman twee of drie, i n een verhoolen dal,
Soo haeft als ick dan fal ons beide eenig fpooren,
De leus fklzijn't geblaes van mijnen jagers Hooren*
Dan neem ik flraksde vLugt e n roep «Is heel voftoort,
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Sta by 6 EdelUèn! de Koning* wort vermoord
En als den Adel fal om hem té helpen fpoeden,
Meer volei» ick hebben (al, daer fy niet op en hoeden >
En brengen bm den hal» de Princén van fijnblóet,
Sijn Soon, en al het geen dat uy fc den wfc$è moet,
Soo hacft lal tijn 't begin van all* dcès rumoeren}
Sal *t hem gewaerfchuwt zijn, hem, dié flilleggen loered
Gelijckerwijseen Wolf opèéne próyé wacht,
Als hy door hongersnoot fchief van den honger fmacbt}
Wanneer dit is gefchiedt fal men Mem mede deelen,
tloor Poften, dat hy dan fal zijn Tragedy fpeelen;
Vallen den Franfchen in met kracht en niet gewelf,
Soo fal hem Vranckrijcks Kroon in banden zijn geftelt»
Renazé dit fult gy den Hertog overdragen :
En of hy voorder wou na ander dingen vragen >
Soo geeft hem defe brief, die onder teeckent is,
Van önfer aller handt: e n fegt hem voor gewis,
Dat hy niet meer en vreeft > de Kroone fal hy dragèö,
Tottoijtvan die'tbenijtjwant wy onsléven wagen:
Htn. Mijn Heer hetfal gefchien, en hier op ick vertreck.
Den Hemel geef dat dit tot oris welvaren ftreck.J^« bm<
Amb. Soo gaen de faken wel, mijn Heer Biron ,tot morgen.
Sir. Voo r 't quade hoeven wy in 't minftc niet te forgen,
Lafid j't is noodig dat gy na Boürgon jen gaet >
Om met Fuëntes oock té houden goeden raet,
Hy weet oock van defaeck, én 't is hem aengefchreveri;
Hy heeft fichocck by ons in een verbont gegeven :
Danalles watgy doet, dat gy voorfichtigzijt.
ïerwijle fullen wy beftemmen uur en rijt,
Wanneet het fal geichien, men lal 't u laten weten.
L«f. Ickitreckdan heenen Heer, daerg y my hebt geheten,
Geen knecht foo trou als my »tek fweere by mijn fwaert ,
Dat ick niet ruften fal.
Atnb. Me
n fal u geldt en paert
Be'ftellen, en van al het geen u mocht ontbreecken;
Laetlujden: in het Bof ,datgy voorecn'ge wtecken*

tn
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tn 't Italiaentche Rijck ü vrienden giet befien.
Léf. Ic k neem mijn affchcydt Heer, in alles fal 't gefchién.
Liji* bmmtn.
Amk Hie r na heb ick getracht al over lahge tijden,
Hoe komtjö Franc'qThoekotot,datgy foowilt beftrijden
Het diere Koning* bloed, ' k en had dit nóyt gedocht >
Dat hier den Marefchal Biron ja toe gebróehr;
Het ïpreeck-woordt magh men nu dan wel te rechte feg*, gen
:
Eergierigh van gemoedt kan nimmer van hem leggen.
Hetgeen hy voor hem neemt. Gy Heeren, voor het left
Verloeck ick wy dit werek beleggen op het beft.
TWEEDE BEDRYF

.

Ld Fin. Fttmtes.
taf. \M Xa Heer, al s ick u fey > men dient na niet te
i Y l ilapen
,
Wast veele zijn die onsfteetsaenGén enbegapen;
En uyt den laeften brief die ons vdnVranckrijckquam,
Schrijft ons Biron, dat by nóch wat fijnuytftel nam,
Want daer veel morrens wat vaa deel' en ander (aken >
Die my wel duchtende, j a boop'loos fouden maken ;
Den Koning die is ftreng, en dat hy 'c wierdt gewaer»
Biron foud' zij n bevrijdt, w y bleven in 't gévaer,
En als wy ons verraet al nebben voort gedreven>
Sa! fichdeh Fransman niet in 't Sbaénfche jock begeven j
Want fy uyt de Nat\iyrzijn ftrijdig, en noch meer»
Sy hebben wonder lief Hcmitu*haten Heer.
Fuent. L a Fm dit gaf myoock in't eerfte wat beduchten, i
Den Spanjaert lal den Franc4 i kt temmen ofte tucnten }
Wanthaerden ouden haétnoch in hetherte léydt;
En fittuergufwer £.«<r,gelij k .hetfpreeck-woortfeyt:
't Is waér, me n fal door dwang haer doen de wetten leerca.
B Da
t
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Dan 't is,onwi!}ign vólck niet Iichtelijck te bekeeren ?
Het is een quade beeft", e n die^y tégeniieeft,
Altijdt in groot gevaer én duyfentforgen'lèèrt,
Dan 't wi| 1 het is begoft, „moet men de f»eck volvoeren!
Laf* É n of fy vielen af, ditf'vöordeesmetbnsfwoerén ,
En warejiwymetdoot, terwij l bet gemompel gaet,
Is ons verradery in eérien quaden ftact;
Wat niy belangt, ick ben daer ganrfchlijck in beladen,
En na mijn hert riiytuyght fo zijn wy'tófs verraden,
Biron die fchrij ft fo fiaèu>
fuent. Hetisubloötfcbert
,
Dat door vertwijfeling (foo 't fchijnt) verwonnen wen j
D e pijl is nu aen 't gaen, de " klöotis nü aén 't rollen >
Den aenllag is begoft, be t paerdt is al aen 't hollen,
Daer isgeen houden aen.» me n moet'cr nu meê deur:
Wel hoe Lafin, hoedutf, wat weckt u totfcefreur ?
Is nu u Edel hert door yé'le waen verovert ?
feuonwinbre zie l door mpmmery betovert ?
Laf. Ho e ick het overleg, ïiibeelde n kan ickniet,
Geen Franftnan immer lijdt het Aragonsgebiet,
Ten kan niet mögelifctfzijn, want hy is te grootmoedig,
Den SpaènjaertaltetrötSjte wreedt,'ienbpkte bloedig,
Iele treek nu na Parijs1 te fpreecken met hie r al:
"Want mijn gemoet getüyghf van eenig ongeval J
Ten is geen kley nè faeckeen Koninckrijck te temmen,
En pok in 't waerde blóet eens Konings fo te fwemmen,
Hyis al.öp fijnhoedyhy weet al wat wy doen.
Fftnt. Lafin , wel höeJ'faebt gy nu fulckeh quaet vermoen ?
Gy waert wel eer eérï man die niet en was omwinnen,
U eed'onbreeklijckwas; , n u fwerwen uwe finnen,
Gelijck het lichte riet dat met de winden weyt*;
Ick dacht Nature had tot ulichaem bereyd';
Onwintracr ingewand':feght waer door wildiy fchricken>
En laten toornighey tdoor wantrou ganfeh verfticken,
't ïs tegen 't edel hetf, heb t gy niet dick gewaegt,
U leve n in de krijg > toen gy voor oogen üegt
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»MifchflCKelijcke .doodt, endatomkleyn e folding,
Doen dreunde door den flag.en't fchêen den hemel volhing
Van hagel en rol meeuw > gevloge n uy thet loot,
Doe men niet eenen fchooc.maer duifent fchoten fchoctj
Nu fult gy in een maendt ontelbaer' fchat vergaren.
Laf. Dee s reden,wacrde Prins,hebben my weer bekoort,
lek zweer u by dees handt te houden 't eetfte woort;
Gy hebt my weergeftèrkt, gewapenc met veelkloekfteit,
En door u wijt beleydt mijn vreefe in den hoeck ley t j
X?y hebt't verftegtgemoedtgegevenfoo vee l voets»
Dat bét beproeving voelt door u veelvouderoetf;
Mijn Heer» me t u verlof> ic k heb'cr een befebeyden,
Die ftaetnamy ca wacht bumtn}
Vutnt, Mij
n gurift faUfjeleydea.
Verrader, fou t gyfoo inhalen uwen eedt,
Het is my aengenaem dat ick u (innen weet;
Ick zweer dat ick u fal bereyder* fulcke lagen,
Dat gy 't hier naraad» noch met weencn fult beklagen?
fcijtgyeen Edejman, ho e Lafin, zij c gy dol.
Zijp uwe finnenr'fpeck, o f i*u hooft op rol ?
Neen/neenjgy moet van kant» want gy zijt onftantvaftigi
Dit Fal dan voor Bircn (eylaes!) zij n al te laftig:
En fchrijf ick het foo 't ftaet, Lafin is 't leven quyt,
Soo by by 't leven blijft, on s doen in d' aftchen glyt.'
Nu heb ick recbtgeleert op niemandr t e vertrouwen;
Want 't geen fyeeten op, f y wederomuytfpouwen.
Ja keeren wederom, wae r over ick fchier walg,
Hetgeen iy fpogen eerft uy thaer vcrvloeckte balg.
lek ga ia aller yïom -brieven af te maken. §
Te ruften men niet dient in fulcke zware faken.
Kjtomg> Ieannin. Nemours, tn c&igt Stommen,
Ke.T~% Qe leeft men fteetsin hoopten duifent nare forgen J
XiWatleyt'er ram p en ftrijdt ondel d e Kroon, ver-,
borgen?
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Hoe wort men fteetsgeplaegt, hoc wort men fteérfgeftoort
Als men dan hier, dan daer, va n tegenfpoede n hoort:
Nimmer en heeft men ruft, den oorlog doet óns waken,
Een oproer en een peys kan ons onruftig maken
Ick heb door's hemels hulp mijn volcktot vreêgebragt»
Nu ick in Vrede ben, me n oa mijn Krone tracht,
't Is waer, ic k leef in weeld' en duyfent prachtigheden,
Mier ick tree niet een tree, o f moet bcm (chreumig tre*
den*
't Schijnt dat mijn leden (êlftegerismyftrijdigzijir i
Want nu ick my bevrijdt van alle rampen vijri»
Soo komt den zwaerfteri (lag mijn trotfe ziel omvaten,
En fegt, ic k wort vervolgt elft van mijn eygen ftaten>
En (egt, ic k wort vervolgt van die ick heb gevoet;
Van die) die voor mijn Kroon gewtegt heen lijf en bloet.
Die door fijndaden (elften brave oorlog» kanflèn
Verkregen heeft den naem, den blixem van de Franfen:
Die ick (co menigmael met vreugden heb om arint ,
Waerotn ick heb gelucht, gekrete n en gekarmt *
Doen by ten oorlog trock, e n die ick heb gehoowe
Inwacrdenalseeri Kindt , ja e als mijn echte Vrouwe :
Biron waer is het, hert dat gy te voren drocgt»
Hoe komt dat het gewis uw's herten niet ert-wroegt ,
Dat gy derft tegen my, m y die ghy hebt gehouwen
Als waerdig deie Kroon, durf t u Vergiftuytfpouwen,
En trachten na mijn ziel, e n trachten na mijn end,
En trachten na mijn Kroon» dae r gy half Konin g bent.
't Ia waergy zijt 'et waert, dat men u recht mag kroonen *
En noemen u den man die my in vree doet woonen ,
HoeAninfuIckenman, al s gy voor defen waert,
Schuylen föo quaden hert, e n lulcfcen boofen aett ?
Ten kan niet mooglijck zijn, ij moete n u beliegen»
Om foo mijn gonfttotu geheel in't flaepte wiegen >
Gewis't is nijders klap, daerp m won hy beticht',
Maer cenen wijten Prins moet niet geloovcn licht.
hén.
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Ittn, * t h> Heer, (telijck ick fegh, en vele willen 't zweeres,
Dan wat'er volgen 6 1, fqlle n de tijden leeren:
h Kan qualijk moog*lijck zijn, maer Biron ia een menfeh
Die fteets na hoöger tracht > en fiet den hooger wenlch,
Kan licht 't eergieTig hart tot boosheyt wel bewegen.
Nem. Mae r wederom Biron die heerVe r vele tegen >
Dieitaea na fijnen ftaet, en fpouwen vye r en vlam >
Om dat by door geluck in 's Konincksgunftè quam*
En een die bef geluck veeieeren heeft gegeven,
Die wort door naer vervolgt, die ftaetmen na het leven,
Die wort fteeuuyt gepiekt en leelijckafgemaclt,
't Is wonder waer den nijd niet fijnbrtchulding hael t j
Dies waer bet mijne raedt 4$heel fecree t te houwen*
Tot dat de vlugge tijdt om meerder fal ontvouwen.
Ifn- Terwij l men ftilleftaet mocht hy volvoere n 't ftuck,
En brengen onsen 't Rijck in droevjg ongeluok;
Mijn raedt waer dat men ftracksBwon fouonder taften,
Om foo u Majefteyt van alleforg r/ ontladen.
Xfn. We l aen, ga been jeannin, en lpreeck Biron hier van,
Dochftilineenigheyt; ' k vertrouw gyiiilt als dan
Door vleyen eenigfint wel aen fijnweien mereken,
Of bjr handtdadigiaaeo dee* vervloeclctcwerekea.
Lê Fm in tnigbeydt.
hé f. %^ Ada t ick bymytelfe het ftuck beboverleyd',
JUN Dankt my't onreeq^lijk ia, ja buiten bet befcheyd,
De Faernblaeft wonder uyt.dentijt kan wonder werken,
En wy zijn al verklkkt nadat ick kan bemereken:
Fuentes die beeft my met liften uy t gdockr,
Ick gisdat by veeiquaeds in mijne wecken rockt:
Het gactdan foo bêtgaet, mij n hertisoverwonnet,
En mijri gewitte feyd: Lafi n hoe foudy konacn
Vermoorden uwen Prins» en Koninck van bet Landt;
De wangen werden root, he t is te grooteniphandt:
Enals'tfjejtwaer.volbrocbt, wkfoun^tfochbetaltB ,
't Sou vja> «da t Lafia , deduyvelma g hem baten r .
B j Di
e
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Die felver heefr geftoockt te brenger, om den hals
l^en Kor.jrg , brengt hem om, den ichellcm is te vals,
Want hti-fth v tot de dood des Konin^s derven ftooken,
Hy ioud ' on s ooc k ee n vijgh ^ otiipaenk h bancketj e
koocKen.
Dasrom fo o duncktme beft dat ick treek na Parijs ,
En maeck den Koning al haerdoen en lagen wijs ,
Mijnlichaemfol ic k dan van fchand' en doodt bevryen >
En m jjoonruftgemoet een s wederom verblyden;
Daermeé foo treek ik heen. Lafin denckthoeg y iwoert ,
Hier in en fal mrjnxiel niet weynig zijn beroert ,
Sal ick den Iwareneèd die ick eer heb gefvvoren ,
Kijrjalen ! treek-rek op mijn hals de,s Hcmelstoren,
En iöo' k het ftuck volbreng waer ick een moórdenacr ,
Dit iseen dobVle fond', deesfond ' dunckr my io hvaer,
Dat'sonver^eeff'lijck is , ick moet'ereen verlkfen ,
Want van twee quaden hier men mr>et he t befte kiefen ,
En breke n mijneneed?: waerörri ben ick bedroeft ,
In 'aickes ftuck.den eed' men niette houden hoeft ?
Ick ;eys dan na Parijs en (al niet ee r ftii vWïfen
Voorickden Konin g heb deesfehfiften btfertkfe n .
My idis oncilacn , en vry-doe n roaecken-varr deh'^aft,
Eer ick meed' op verraet door iemant weid verraft :
Biron. AuvWrgve.
Bir ' t TS worider. watickJie ,/mijfl har t is fchïer verflout ,
VOm^datdenlofomiTogiiijn woorde n niet«n'hoiif ,
En fpouDttjrrserteri uy t ,• watduyvel mach hem porren,
Dusover opjbfiieyc tepraurllènt n te knorren ;
"Waer cerinoch niet.begt;fti<rk fbudi'c met vahg^n aen,
W.anirick bsv in«i' men nüjg-opgeer.e menichen ftaen,
Jvlaruuncwidcömt dat ghy dé n tnenfefee hebcgeiichapen ,
Joiinlcksi».Vatfctifji Schijn , tatuïeken bofèn wape n ;
'tHerdnxsiiriny i n h t lijf, i'^gramfcrtap rijft fifijn haer:
iiflÊ!» jteirckrriej'.Lafin • aiüat'ic k b y u-w*a''J'
lek fou. u door dees hanct'teüWm ter hellen fendèn,
Soo
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Soo fou u valfch gemoet nier, met de winden wenden»
Is dit Soldaten aerr; zijtg y van Edel bloedt?
'k Geloof yeel eer dat 11 de Nickec beeft gebroedt .
O wanckelbaergeluck! moefirg y my to t hem voeren ?
Tot hem? djc'> . foohet bjijckt , fijn baskhuys niet kan
fnoeren;
Tot hem ? die niet en houdt het geen hy heeft „belooft,
A.per.uyt Enmyhierdoormijneere n artpnr/a g berooft.
"Bir. D é Fuentes deed' feer wel dat hy my heeft gefchreren;
Want ick lal defen fcheltn brengen om het leven.
Ave. Mij n Heer, hocdusyerftoort ?
Bir. I
s dat wel vragers weert?
Mijn durickt dat hemels aex<}' , e n alles omme keert,
Parijs is my te kleyn, e n aldeharciefteeoefl ,
Om d'oorfaeck mijnerklachtverfchricken,ti.euren,wec nen,
DeSondraeytaverechtspro, end'aerdehaerontfet .
Ave. Bedaert , Biron , bedaert , e n feg my wat u let.
Bir. He t is met onsgedaen, wy zijn al aen gedragen,
Verraden zijn wy fclf.
Ave. Va
n wie?
Bir. Wa
t moogt gy vragen y
Door-leeft; eens defen brief, Lafi n is omgekocht,
En heeft tot ons verderf) onst ' famen aen ggbrochc
Ave, Lafin , ish y da n hier?
Bir. '
k En kan dar niet vernemen j
Maer 's Konings Kamerling die quam ftracksby mijn temen,
Dat 'k hem, uyt 's Koningsnaem,fou openbaren 't ftuck.
Arte. Hebt gy het hemgefeyt ?
Bir. Ic
k liever ftuckenruck
My fel ven, oockveeleer,fullenée"vaft « Pole n
Vcrdraeyep, endeSooia l vanfeaerplaetfe<lolen ,
Ick gaf hem kort befebeydt ,tpea ickmijnaffch^nam ,
Hierop my defe brief terftondt tej broden quam *
Die meldt, boe men Lafin ter hellen moefte ftueren,
B4 O
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Of wy (boden 't bier na Deklagen en befuercn.
^iw.Hiier dient niet op gewachryiaer moet zijn volk beftdt,
Die Lafin nemen waer op, wegen en in 't velt,
Of 'czydanwaerhyi* , me n moet'et foo aenleggen,
Dat niémant op ons kan eenig vermoeden (eggen,
En voortibem geven loon van dit verraden ffuck,
Soo vryen wy ons ftaetvan alle ongelück.
Kr- Eenyde r veynshemdan, ickfaJr^twribcftellen ,
Wilt u doch met dees faeck in geener wijs meer quellen.
Kf*mg. IMRMM . Ntmiurt.
Km. Ieannin , watfeyd'Biron , ooeng y hem hebt gefeydt
Wat Jatter gaende wat ?
let. Gduck
, óyMajefteyt ,
Hyzwoerby aerd'enhel, e n alle de Planeten.
Dat hy u diënacr was, e n daer nieta'éte weten:
Hy worde foo geftoort» j a foo geweldig gram,
Dat hy roetfuer geficht terftont fijnaffcheydt nam •
K.m. Kond'ghyae n fijngelaet niet eeBigfinsbemereken?
/M.Genadigft Heereh V*orft, het veynfcri kan veel werken.
Ick heb gehoort een maer, dae r ick wel op betrouw,
Daer door dat ick Biron heel vuyl en fchuklig houw .
Kjm. Hoe ! fchuldig , waeromdat ?
les. Sij
n brief, j a eygen teecken.
tfrn. I n ftuckenfal my 't hert dooi droevigheden breecken,
Sijn brieven ten va n wien, van waer, van wat inhoudt *
Sijn brieven ? ick had bèm mijn Kroone wel vertroudt.
Jet. Sire , dae r iflêr een> die fal 't u al verhalen.
Kon. Wi e is bet doch?
Jet. Lafin
.
K<m. W e l
, lae t hem daed'lijck hak.
Jet. We l Heer.
Kjn. E
n of men hem dan onwaerachrig vond',
let. Hyfaï't u weten doen, dooreede n én door mond,
Hy zweert by groten eed dat hy 't u' (al bewijfen. Iet. htm.
Kpn. BewijfeiMttt waer veel j deesgrijf e hayren rijfcn,
Tc Ver*
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k Ver lange wat La(in al wonden feggen fal. Lsfin uyt.
Laf. Ic k wenfeb fijnMajefteyt bevrijt voor pngeval.
Ï£M». Wat hebt gy vbqr bc wijfowaer door gy durft betichten
BiroqdenkloeckenHeldt. j a felfceen licht der lichten?
Óf meent gy mijne hand te vullen met een blom >
Betoont ons gbet bewijs, o f gy keérrniet weerom.
Bedénckt wat dat gyjfêgt > o f me n fal u verkere n
TefpottenmetdenRaedt, enmetdegrootéHeeren .
Lêf Va n my en falin 't minft niet Worden voort-gebrocht
Patonwaerachtig i s, Biro n heeft my verfocht
In dienft, wae r ia iet my ten vollen heb gegeven,
En dacht daet in tezijn de dagen van. mijn leyeo.
Óp een beftemden rijdt dè Graye my ontboot,
By hem en fijnenRaed', a t waer dat hy befloot
De Kroo n van 't Franfcbe Rijk.ee brengen aen Savoyen,
En u, j a al u huysen 't gantfeh Hof uyt te royen.
Avergae waflerby , 'enSpanjens Ambaflaet,
Renasè» diealt'ue m beflote n uwenStae t
Te brengen tot den val, daero m moften wyzweeren
Gelijckclijckeen eed' op punt vaa haer geweeren,
hUdatditisgefcbiedt. e n alles is vervult j
Wy 't ichrift'Jijck teeckendèo, gelijc k gy't lefen fult
L*fi» geeft den hief.
Ick na Bourgonjen trock , o m Fuentes daer te fpreken,
Sedert dien tijdt heeft my fteetsin de kropgefteken
Hoe ick u Majefteyt gedient heb fop getrouw,
Bedacht dat ick mijn eed' en doen herroepen wouw,
Het welck ick heb gedaen j e n om u te bewaren
Komickuditverraet, naplichtin g > openbaren,
Befiet, doorleef t het fchrirt fonderveel tijts verleng,
Gy vaft bevinden lult dat ick geen logens breng.
Kfi*. O hemel! wa t is dit? di t heeft Biron gefch re ven,
Van fchrick mijn herte trilt > van vrees mijn leden beven;
Degramfchapfteygert o p door bet verhitte bloedt >
En wraeck die heeft vermant mijn fechtmoediggerjioet.
Raetsheeren nu is 't waer, ho e kan dat doch gefebieden?
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Neen, het gefchrift is valfch, Jae t Biron felfs ontbieden ,*
Vertoeft, 't is noch geen tijdig b,eter met foetigneydt.
Hem aen te gaèn,; en fien wat fijngewiflc feydt:
Biron, we l hoe Biron, ho e rijt g y (po befeten'
Ne»». Ohooge,Majefteyt i dee s droevige planeten
Hebben oos jang gedreygt, 't fchijnrdat het boos gedrogt
Yetvallen van de deugt, door u pof droe f heyr. iocht;
Dan 'tNootiathoudtfein toom.fy^lle n niet beklijven»
Én uwe Majefteytfal (trots haejr) Köniog blijven.
Kjm. Sa ! datVo p Biron terwijlèjwerc gelet,
Dat hy door liften niet wert uyt onf' handt ontiet.
O ake looien drpch i d e noodt bleekt alk wetten;
Doet 't geen u wert belaft.
lea. Me
n fairder, Heer , opletten .
N u bortelt uyt op «'t^etft dat'ipojjing heeft gefmuyekt ,
De fnel vliegende ufdt 't verholeh'wel ontluyekt.
Biron, Cierit fijn Botl.
Bir. T IefCieriahqedus ? gyfehijri t geheel belaên;
Cie. JL * Met reden, Hee r Biron, en heftig oockbegaen ,
In faken die ick ducht tot uwen val te ftrecken.
Bir. Mij n val, Princes , waero m ?
Cte. Mij
n Heer, ic k moet vertrecken
Een wonderlijcken droom. di e my verichenen is
In 't midden van de nacht,, of daer omtrent ick gis,
Met veelerley gefpoecken droevefantafyen ,
Quam rayYergetelfoeyt einare förgh beftryen,
Soo dat mijn wetenfchap, door droomenddr,bef beftier,
Befwalckte, o f i^klagals ip eepte'erend vier,
Soo van de vreugt yeraejt K van.eygenfchap omogen,
Quam levenbeeldjg my verschijnen voor mijn aogen
Een wonderïijcke Leeuw, i n 'taenfienflprckengroot ,
ïck fag met yreèfhem aeo, doc h hy mijn weder boot
Éen minnelijcken muyl, alfebce n hy troBj en .moedig,
Soo was hy doch nietwreedt, maerminnelijckengoedig,
$00 dat bywiertfeer hoog verheven vanee n belt,
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Die haddein fijnhandt een Schilt, waero p geltel t
Drie Leiyen van goudt; da t hy fijnlijf en leven
Soo meaigm»el voor hem ten prijfe had gegeven;
Mits fag ick komendaer veel Tijgers, di e i'eer wreef,
Den Leetiw aenTagcn, e n raedtflaegden c n 't fecreet
Veel liften, om den Leeu ,die foo hoog wasgeklomtne,
Te brengen om den hals, j a riepen luytft al-ornme >
Dathygepoogt hadtom fijn Heere teverraén,
Soo dat hy werdt in; t ertdt met groot gefaggevaên,
En daer befcbuMigt met veel vuyl' en vreemde faken;
Doen wiért ik foo Verfchrfcftt^iat het bedroeft ontwaken
My bitte* weenen deed', e n toeft 'k raywacker von,
Soo beerde*» fckmy in de Leeu die was Biron:
Dit heeft my foo verfchrfcfct, delede n mynochtrillen .
Bir. Princesvérflaetaift^tdoor'droomen s fotte grillen.
0e. Ac h Heer! atijn-zwae r gémoèdt foo feer beladen is
Door defe» droom ji,"dat ick niettwijffel, o f gewis
Veel droef heydten ellcndtuyt ditgefpoock lil rijfen x
Dus bid ick u mijn Heer, wil t gy tüy n u bewijfeh,
EenigeKéfdof gunft , fo b doet doch mjjnbegeer,
Én doet gy 't niét om rfiy, foo doettief dóen veel eer
Om 't gene dat ick draeg, e n dat gy fiet voor oogen ,
Laet dat doeh wefeken in u hert eenig meedogen.
B/r. LiefCieriawatis't » datg y verfoecktop mijn ?
Cie. I k wenfch dat'mijn verfdek van u gevolgt mocht ziin ^
f<k bid ^ottöoediglijck Wilt doch mijn reden hooren,
Eto wwfc * fjonï friifn wil) ia 't minfte biet verftooren j
Want ick op u verfoeck dat uwe reys «aer 't Hof
Voor dit- iftacl 2y geftateckt.
Bir. A
ch neen f m y nieman t o£
Sal rtdeh'fulckstedeen, hier baet geen tegen-feggen j
En ben ickniet Birön,'. wié fou doch durven leggen
Opmvw^a^r^rdÖcntfPrincesickben degceti ,
DiévWUöfjRónitjckvaeck fóo ëappe r heb geftreén «
'KEriVi<ééiegeéR gevaer, du s wllk* aesfën treckén .
Cie* Ac h HeerTdewijl ffiijtffcênuniet en konnen wecken
Tot
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Tot afftant van uw reys, foo wilt u jonge kind*
Voor 't iaèft eens kuflcn, e n de moeder die gy mint j
Want 't bert my tuygbt dat iok u niet weer (ai aenfcbouwen.
$«•. Vreef t voo r «een pngeluck , hie r meed* wenfch ick
Mevrouwe
Ea doei mijn Soon adieu, u hertje doch getuft
Wiltftcllen, nu adieu, voor' t lattft noch eens gekuft.
C«- Adieu mijn Heer BirorMck wenfch gy wel moet varen.
Hoe wcynig üaer. hy acht 'r geen ick hem gi^g verklaren ,
Hy neemt dees reys wei licht enpoforfcvuldjg aen >
Maer wie weet boe die hem in 'tiaefte fel venjaen ?
Ick vrede voor vee! quaed. Ach! kon ick hem behoeden,
Pat niet waerachrjg is 't geen kk op hem vermoeden,
Nochtans ick vrees Gjndoodi want defen droom .my feyt»
Dat in 't bedreven quaed fijnslijfa wlkfiog leyd:
Ach wat een zwaerverdriet! waa r lil ic k met mijn kin»
d'ren
Heen vluchten,om de fchand' en grote rouw te hind'ren»
Doch 'k hope dat bet noch ten beften lal ve» gaeo >
*t Ia miflcbien niet fooquaet als ick my voor iaet ftaen:
N u wacht ick met geduldt den rijdt die 't ons tal lecren,
Een tijdingh lal mijn léet verlichten of vermcêrcn.
!&"*£• Birom. htmun.
K?». ï l l r o p » indie n 't foo is, fo o wiJt het vry bekennen.
Bk. D Bekenne n Heer I is 't foo, de n Hemel moet my
febenneo,
lek heb het noyt gedacht, nocbnoytdaera f gerept ,
Alleen het geen gby my hier voor vergeven hebt.
Sire, bocfouBiron , die' t Ie ven heeft gefchoncke n
Soo dick voor uwen Staef, Biron die gby doet proncken
Doorumildadigheyd, gelijc k de klare Maen
Muntuyt, wanriee r men haer fietby de Sterren ftaenj
Heb ick dit oyt gedocht, fo o moeten my de buyej*
Opnemen, e a dit rifvervoeren na bet Zuyen.
Heb
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Hel» ick dit oy t gcdocfa, da t my uw wrake fla,
E o 't yffclijck gejpoock fteewby blijf waer ick ga j
N imtdet heb ick gtfufr, ho e fou Biron mi tuilen,
Of doet gy t > Sire, mie r om my du* te verbluffen,
En te beproeven: maer , loogh y een proef begeert
Taflaenditfcherpeftael, taftaè n dit trouwe zweert,
En ruckt my 't leven wech ,of fend my voor d"fpecbten,
Ick fal, gelijckickdeê , voo r uwe Kroone vechten,
Ofis'eryetaeedoen, gebiedt , foo'tubelieft,
Biron die is gereet , di e u van herten lieft.
Kpn. Biron denckt wat gy fegt,klrkan 't waerachtig maken >
En fooghy het bekent ,' k vergeefual de faken.
Bir. Dat ick yetc fchuldig watx.'twiert van my wel bekent
Urn. Belijd t het Marefcbal indien ghy fchuldig beur*
Den Koning (foo hy feyt) tal het niet meer gedencken:
Wiit niet door koppigheyd u eygen fel ven krencken:
Bir* Waerathdg? da t waer veel, niet oerlof, Vranckrijk*
roem,
Soo het waeracbrig ia, mij n fetven ick verdoem,
Dat dit waerachtig is my nietaandr fal doen blikken.
Kjn. Sicttoe , gy faitontftelt van fchrkk by na bezwijeken*
Alsmen'tbetuygenial, wil t gy't bekennen niet?
Bh. Da t on waerachtig ü, Sire , datg y gebiedt,
Ick wel bekennen wil, di t fal kk my wel wachten.
Kjm. Beraedtu » ic k fal voort wel na het eynde trachten.
Bir. Ho e foud' kk my beraên ? den Koning ü geftoort,
En wil na my (eylaes! ) niet luyftercn een woort,
Den Koning is vergramr en komt my valfch beftryen ,
Dier hy door mijngelaét (wel eer) plag te verblyen ,
Eylaes1 mi| n droeve ziel barft uy tdoor ongeduir 4
Wat, wil ick vluchten ? neen, dat fou vermelden fchult j
Sal ick den Koning dan mijn faken openbaren,
Waer fou dan mogentheyd en Rironseere varen,
Sal ick volharden dan in 't looch'nen tot het left ?
Volharden, ja , ója ! daiismyaldcrbeft .
Ick
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Ick Tal een ftalen hert in mijnen boefem planten,
En temmen foogeveynftde klappig e gefanten,
Dat hy , noc h niemant niet > fel weten mijn bedrijf,
Al fneed hy fehoon"tbert uyt't onbeweeg'lijck lijf :
Soo by rny overtuygt, ickfa l 't by tijdts ontloopen i
Die in veel noodea is, di e moet het befte hoopen.
D E R D E B E D R Y F
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Koning. Koningin. "Bhen.leannin.Nemours.
& * . Tl Iron , hoe lang felnoch u hene zijn verftaelt,
O Ho e lang (al u gerooet met boosbeyt zijn bepaelt,
Hofi lang fal uwe ziel in wuttigheden rennen ,
Dat fy, 'rgeen ick wel weet, aentny nietwil bekennen ?
Of acht gy bet voor goet dat gy u felf bedriegt,
En voor my, uwenVorft , ioogroot e logensliegr ?
Ick weet meer als gy meent, e n Too gy 't wilt belijden »
Ick 't u vergeven fal, j a fal tot gene tijien,
GedeBckenaendefaedC: g y kent wel mijn gemoedt,
Gy weet wel dat ick ben genadelijck eögóedt ,
Gy weet hoe ick u min, ho e ick u trouwe dienfte
Belooathebvoorenna, felfsophetonvoorfienfte .
En foo g*/ niet en wil t bekennen defe &eck,
Sal ick hie r over doen gerechtighey t en wraeck:
Ick bid u, Hee r Biron, foo g y zijt-tft vwtachren,
Ickbid'ir, Te g ick noch, bedenck : in u gedachten,
Of's Koningstrouw gemoet in gramfchap licht verkeert.
Mr. He» , Sire, kan dat zijn? by mij" gemoedt ick zweer 't,
Ick zweer het andermaelj ah Vorft! u trouw vertrouwen
Hoop ick dat niet en is my firlcksdaer voo r re houwen.
Xptungtn. ic k bid u, Hee r Biron., foo bidden yets vermag
Van uwe Koningin, fo o brengt bet aen den dag,
Vermorwt u ftrafgemoedt., u leödr»my Mh&tZ fou raken:
En wrlt u doch geen ipot van allemenfehen maken»
Gy kent u herce beft, ig y weet wat dat?er fchuylt;
Siet toe, dat gygeea haetToor 's Koningsgonft en JÜ> lt.
Sir. Al -
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Bir. A l waerdc Koningin, di e als een eygen Moeder
Mv ftccts hebt lief gehadt, ubeed'maektmy verwoeder;
Want mijne ziel getuig t te recht onfYöofclhcydti
fcndat ic k fchuldig was het waer allang geieydt,
Geen menfche die'eir leeft fal dit waer konnen maecken,
En die'er maer af rept, die fal ick (tracks doen fmaëcken
Dat Biron niet en is van het verraders zaet:
Maer dat hy fteéts na d' eer van fijnenKoning ftaet.
W ie is 't die my beticht ?
lean. Die
* dieg y nie t fbltdencken .
Bir. Och ! hoemagacmerdocht mij n zieWusichand'lijc k
krencken,
*k Wild hy my waer bekent 't befchuldigën is te vals ,
Al waer 't een Konings Toon het koften hem fijn hals.
New. Biron , dencktwatgylegt,befadigthe t vermeten ;
Want u befchuldenaers zijn in den Raedt gefeten.
Bir. A l waer 't den gantfchen Raedt, fy hebben geen b«le&
Nf/w. Dae r is bewijs genoeg, ic k weet wel watickfeg .
%on. • Mijn Heer, hoe is u hert foo hart*» onbeweeglijck,
lek bid om mijnent wil, fo antwoèrt my eensdeeg'lijaB,
Enhebtgyeen'geTchuldt, kom t to t bekentenis,
Soowaerlijck al s ick leef het u vergeven is.
Bir. Soolaetmy , Sire , da n alleen deef' eer gedyen,
Dat ick door Rechters mijn betichters ma g beftryen,
Ickfal doordaèdc en reen weerleggen haerbeleyd,
lean. ' t Waer beter, Hee r Biron, datgyfpraecktmeebe fcheyd.
ÉTr. Befcheyamynietoatbreeckt j terwij l ick word ' yeN
wonnen
Gelijck een blooden Haes van f agers afgeroonen -,
Spo kniel ick voor u neer, u die den Scepter hout.
Ü , wae r op dat Biron beroept én fich betroutj
Niet ander s ick begeer als billijckheyd te et ven,
Daer voor icty heb geleeftjdaer voor wil ick oock fterven.
Verleent my, ö Monarch! dee s kleene beed' alléén,
Dat ick degeeneken diemy da* trots vertreên,
lek
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Ick z weere dat ick fa] de&kefoo uytvoéren;
Men over bondot jaer den mondt daer af fal roeren.
jr^«, Biro n ick heb u lief door t ftrijdènvoor het Landt,
Ick acht u al foo veel als mijne rechter-handt,
Ick.raedualseen Soon wilt u ter deeg bedaren,
En laet eens uyt u hert al dees verwaenthey t varen;
U fe l ven gy bedriegt > 't » aUeen my bekendt,
Daeromgeen logen-taelcn dientvöor my gewendt:
Zijtgy niet in 'tbdpreck merdèSavoyfche Vorften ?
BiV. Methae r in 't minftenict, e n dat ick feggen dorfte ,
Sy fpawen hare gal op een onnoücl roenfch,
Betichten, fytevalfch ! ditisaUeenmifhwenlch ,
Haer wenfch ick voot den droes» e b ófcr cemg teken
Soomoet almijngeluckinduyfentftucken breken ,
Alleen, ógrootevorft ! 'tgeedgh y voordeesvergaeft .
Xt». Myïdunck t dat ghyio't quaedthoelanghs hoe meerder draeft •
Hebt gy niet met den Gracf ,en Spanjen iets te hand'kn ?
Sir. In'tmioftenie t mijn Heer.
XeH. Ickfieudickmaelwand'le
n
Met hem en and'remeer, e n fchuylt daer onder niet ?
BIT» J>e jalöufy altijdt een faeck ten quaetften diet.
%pn. Wiltghy'rbekennen nu ? ick (al noch zijn geduldig.
Bir. G y nimmer en bevindt Biron hier aert is fchuldig.
Km. Dehck t wat ick heb gefeyt, tot t' avond, Heer Biron.
BIT. Sire , ic k wou dat ick u vergenoegen kon.
J£M. Jeanniö doet 't geen ick leg. K$*i*z
hitmtH.
itm. Mij
n Heer, ic k 61 u eeren.
%tmingm. Ko n ick udcor gebeêo öfergens door bekeeren,
Ick fpaerde geene rrioey t, r ' a vont ick u verwacht.
Bfr. Alfoogymybeveelt ) Mevrouw , fcTtzijnvolbragt,
't Is, fegick, ander s niet dan de vborgatndefchulden,
Èn wonder geeft hec tny hoe dat mij n hert 't kan dulden»
Ick zweer waer't mijnsgelijck» h y leefde niet een uur,
Het blijeken fouwaerom het hert nu brandt als vuur.
Itm. Ho e Biron > zij t gy dol, wa t heeft u ingenomen ?
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Dat u verftaelt gemoed- ; tor geen beken ka n komen :
Daer is veel in 't licht, u rnackers zijn niet trouw ,
Sy hebben 'f al ontdeckc: o m uwent wil ick wouw
Dat gy ged weger waert, he t is u toch vergeven ;
MijnHeere, foomy'dunck t g y kort u eygen levert.'
Bir. He t hert klopt my i n 't lijf, da t hy nie t mereken kan.'
han. ' t h middag , laeions gacn.cn ipreken voorts hier van.
Bir on. Avergne.
hir. *f 7 Ylaes ! wy zijn in 't net , Lafin heef t ons verraden,"
AJi üchldat ick moge her hert in iijne wraek verladen*
Ochwaer Lafin van kant! Auvergn e mij n gemoed c
Getuygt, da t dit ons noch fal koftcn'tdierbae r bloedt, '
liet bloedt , oneen ! Birott , gyzij t te ' hoog verheven ,
En of (den Koning wiït, wa t waer daer aen bedreven ;
Mijn le'yc n hangt'e r ae n : mij n dienfte n zjj n tegroot ,
Die Tullen my feer Wel bevrijden va n de doodt.
Avtr. le k heb ffio vee l gehoort van deftige verftande n ,
Mijn afgewonnen hert dat dunckt niy uyt t e branden,
't Gemoed t my övertuygt, hoewe l het ooge y'cipil,
Hoevveldetongefpl-eeckt, he t hert wel anders peinit-;
Daer is noch goeden ried, lae t ons te fame n vlugten.
Bir. Vluchten' ? wae r vlucht ic k heen ?
A tér. Te
n baet niet al u fuchten,
Den Konin g let op ons, d e Wegen zijn bewaert .
Br. ' t I s beter da t Biron in' 't loochenen voort-vaert ,
En. wie fal (fegt my doch) onskonnen overtuygen ?
Neen , neen, ic k blijf verbart,nimmer en fal ick buygen;
'kSalroonenwisickwai, e n wieicic ben ge weeft,
En dat het hchaem noch begrijpt den fel ven geeft;
'k Sal toonen wie ick ben, e n dat niet is geftorven
Mijn dnverfaegt gemoet, het welck ick. htb verworven:
Ert ben ick niet een man, ee n donder, j a een windt >
Sou ick bekerinencJït,' het* welck ic k hreb geprint
In eerden diamaDt, nochtan s is het waerachtigh.
Hói'rtuf taiinziel , wcihoe.iijtgyculboitaagachn g -
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Avergne, lies . ;.^tijdi da r \vy ten Hnve trecn .
Avtr. Biron , geef : eens nchonr ,.c.n Uiyilen na mijn reen ;
Mijn raedfisd ü w y al 'rgeenribodipft r-bceyden ,
Om me t de n morgen-flond t uy,t' t Fra'nfch c Rijc k t e
fcheyden ,
Het iscnsal tenaeuw, enickhebquaetyermoén ,
Als. wy zijn vry en vranck, w y fuücn onfê n lcef ï
Verkrijgen van her iuick: Nsmc n iy ons gevangen,
't 3ekennen lullen fy wc! uyroni'tlyvcn prangen^ ,
't Is beter dan gevlucht, hie r doch te dcjg op fet.
Bir. Vluch t ick, ic k ben van almifnllaieri ufgefer ;
Waer fal ick vluchten heen , vluchte n wy na Savcycn ,
Daer fal mep ons, to t ioon van onfe daedt, uytroye n :
Ick blijf .
Avtr. E
n foogy blijft, g y blijft in u verderf.
Bir. E n foo ick vluchten wil, io o loep ick uy t mijn erf .
Aver. Hetgoetgaétfohe t komt d he t lever} fa l niet keeren.
Bir, Ic k wacr veel iiever doodt, da a andere teeéren.
Aier. De'doodtisaengenaem , al s m^n ter eertn fterft,
Bir. Heïicve n wede r wal§t , ,qa: m j a oneer verwerft,
Avtr. H y blijf: die blijven wil» *k.'act u alteen in 'tfuchten .
Bir. E n ico gy vluchten \vilt i Yoo wil ick .-niet u Vluchten :
Avtr. Alswyuyt.hahdeniij n dèrïK.or;in g hé t vè'fgéef.
Bir. Als.ic k 'tbedenck, k k iuchr^ om mijn gezworen eedt i
Avtr. Morge n fo'6 Ixaeftdc Sch'-fal u^baer bedd e reyfen.
B:r. Ic k weet nie; wat rrjy'lexjiek be n vol Zwaergepeyfen ,
'k Wéev nie: wat d,at'roy dec>t ,' herhael i u mïjrWn geeft ,
Mijn leve n bep ick riictifTiulckènvrees ge weeft,
Dehayrcn ftijgeaop , de.djuppefs' . zweet begeven
Hacr langs mijn wangt n neer, o m dat dit is bedreven.
Ufickyet vreemtsbedochtheelfeldiae m fonderling ,
Datickond'jreenichijnvanjprgloosheyt aenving ?
Avtr, Wa t ioudtgh y doen , ey'fegt l da t me n nier. foud c
mereken l
HIT» ' t Is waêr, ' k bedenek het wel ? me n moet bchendigh
wereken,
Attri

D E R D E B E D R Y F . J
J
Averl T c fpijt/g i s 't Moniïeur, da t 'tisgeopenbaert ,
Doch wat 's u voorneem doc h ?
Sh. Tefpeele
n me t dekaer t
Met onfe Koningin ; doc h als ick ga bedeecken ,
'k En kan haergeenfins dooreen Tukken voorflag krencken,
't I s beter dat ick ga verheugen mydoo r lift ,
En fpeel foo met de kaert, da t men geen arg en gift.
Aven E n of u leden dan op d' uur en ftond' beiwcecke n j
B<>. Wel lae t myforgendoch,onnoodigalditfpreecken .
Aver. Waerlijc k mij n waerdeHeer , g y maeckt my't hert
verbaeft,
Of men u vangen qua m ?
Btr. Neen'
t vluchten i s het naeft .
Aver. SiettöeBiron.fietoe , g y wilt geen reden achten,
Ick wenfehtedat ïck' t nooytbegaen ha d i n gedachten.
Bfr. Avergn e Heer, wel hoe, deyf t ghy nu ruggewaert.
Aver D e uyrkomft va n deez.' feekmy drocvelijck bezwaert.'
Bn. Ic k gae ten Hovewaert, ' t is beft dat tvy beftelle n
De paerden tot de vlucht.
Aver. Heer
, ic k falu verfellen ,
En blyven u (reeds by in ramp en tegenftoot ,
Tot d« ons fcheyd' van een de bictre droeve doodrj
J\pnittg. Kjminpin. Vitry,
Kj>. T*v E neyging tot het quaet, door hope van bedecken,"
L / Ka n in des menfehen hert een loocheningh verwecken ,
Dat hy volhart in 't quaet, e n voor geen dreygen dreunt
Gelijk een harde roes voor't water nie: en kreunt j
Bircn is waerlijck vuil > ick weet al fijn gebreken,
Noch blijft hy als verdoolt hartneckigdaer in ftekeo ,
Vitri, n a mijn beve l wel op de poorce wacht,
En foo 'k hem niet en fpreeck, neemt hem in uwe macht;
En ghy, mijn Koningin , wilt hem tech foo lang quelfcn ,
Tot dat hy het bekent . Kfinmg
binntti.
C a Ksw*>
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Kjmingitf. Mij
n Heer, ickfal'tbeftellen .
Vttry. T e groot is, ach ! (cylacsl ) di t bitter, oogeval.
Kmmgm. Tevangcn , wishyfterft ! (chand t is't, ö Franfchen al!
Dien Heldt die waerdig is met Lauwer 't hooft te eieren,
Wiens roe m van'cüof t to t 'tWeft , va n 'tZuyd t to t
't Noord gaet zwieren,
Die voor ons heeft geftreên, ja bracht ver winning meed',
Soo dick den Koning fichtot ftrijden vondt gereed,
Kjmingb vedtrom uyt met Utren.
Bir. IckwepfchdenKonin g heyl,endathyhetvermoede n
Gefttlt heef t uy t den (in, Heer houdt het my ten goeden
Dat ick foo lange wacht, ic k heb my wat vergiil,
En wat deklocke had'ick waerlijck niet en wift.
Biron een weynig aen een zijde tredende^
Mevrouw» ho e lb o bedroeft?
Kpmngin. Biro
n om uwent willen .
Bir. O m mijnent wil>MevroUw,ay wilt u droef heyt {lillen;
Want ick en ben niet waerdt dat een foo grooten Vrouw
Om mijnentwil bedroeft of treurig wefen fouw :
Waer 't om een anders wil,waer 'torn verlies van landen,
Soo waer ick uwe hulp; mae r al des Rijcks vyande n
Diehoudennuhaerruft, he t iseen ftille vree ,
Mevrouw, ' k ben oock bedroeft om 't opgeleyde wee.
J^fl» inhemfehm. He t i s hem we l geloont : di e harte n
moeten woelen ,
Die door geen gun ftnoch gaef, j a Staten zijn t e koelen.
Wat heb ick aen Biron mijn leven wel vertrout,
N iet lant, niet volck, n iet kroon, of't wanckelbare g^ut j
Maer (elf mijn eygen lijf, e n al mijn bondt genoten;
Nu foeck t my defen fchalck uyt mijnen (loei t e (loten ?
Ja'khebhemfoobefint, da t hy 't bekennen wou,
Hoewel de faeck is zwaer, ic k »' hem vergeven fou.
Wat tijde is 't van den dag ?
Vitr. Mij
n Heer, h « i s by vijven*
$•». Watmagdenmenfc h verdwaef t vcrwacndelijc k be drijven. Bir»
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JW-. DemaUc&in fomteflleeft .
nUWC ziek woedt,
K-- E
Gy waert otts Vranckrijcks winft, ' t fchjjnt gy oock wefthmoet
't Bederf van 't groote Rijek door liftige manieren.
Bir. Ick bid u, Sire ; wikdee s woorden doch beftieren,
Sf fnijdeh my io 'E hert > m y dunckt als gy die fegt,
Datmijnonwinn'lijck her t tegen den donder vecht:
Wat (ou my porren dog om mijnen Vorft te hind'ien ?
Kort? De boosbeidt uw's gemoedts
Bir. Sire
, da t *s voor de kind'ren.
Die konnen hier gemoedi niet houden in den bantj
Maer ick heb mijn gemoetat over lang vermant.
JJ>». Bironickbébcenbeed', wil t gymy die volvoeren?
Bir." Ja Meer, gebied t raymaer de hel fclfom te toerea >
Soo lang ick a\tem fchep itae iek in u gebiedt;
Wat is't dat u gelieft?
l&n. Het
« foo wichtig niet»
Alleen dat gyu doen aen my wik openbaren.
Bir* Wa t toekelt gy mijn hert, ho e doet gy defehafren
Oprijfen, 't febijntmijn ziel alleen fijnleverf-kort;
'k En weet niét wat mijn Vorft tot defe vrage port:
Saliek bekennen 't geen ick noyt had in gedachten ?
Ksningin. Watmoogtgy , HeeiBiron , ueygen felfivcr.
krachten?
Gy weet bet immers wel, Laftithe t al beleed.
Bir. Lafin, Lafin ! ' t is goed dat ick den fchelléttweet,
Ick zweer hy ftervenlal, en ' fiffijnbloedt verdrincken.
Koningin. Biro » denekt wat gy legt > wil t u ter deegh bedinefcenBir. Ickhebray albedocht.
%en. O
menfeh te boos van «er*f> fym.Hm.
Bir. Me-vrouwe, laetomdocbwatfpeicnmetdekaert .
Mijnbloedtfdniymtmyin'tujf, ioomydeeswoorde »
hitten.
XfMtgmfiixoa ali't o belkft^etoni watnedw &ten./p*/«.
C i Bit.
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hit He t fpclen breng t fteedts voort (Mc-vrouw ) luttel g»win.
Kjimnoin Biro n die haelt r^u al fijn fchadc wede r in.
P»/ Pririce 5 gy!peelt te haeft , meent gy my te verdrukken ?
JvYnrn^w.'k ben bedroeft (mijnHeer ) om uweongelucken.
hir. le k alles n; et de kaeit om uwentwille waeg.
Koningin. iVlae r in u ftale hert verbergt gy het geknaeg.
Btr Mevrou w d e gladde kaert is loet om meed.'t e (pelen.
Ks*t<npn. Biro n dees aenfUg zwac r rooogt g y ni we l becjuelen. Indtt
fpetcn , fpelenfjMort»
Kcn.ng. Avergne :zcn J' een ^ijdevan 'tTencel.
Kpn. fk Ve gne, 'k heb Biron foo dickwils ae n geweeft ,
ƒ& Hy heeft ee n ftalen hert, j a een verharden gcejt ,
'tSchijntdathy hetbejertfichielve n beef t gezworen ,
En lae t hem door 't gebedt eens Konings nie t bekoren .
Gy weet oock van de facck, nuvraegick u biernaer ,
En hebt g y geen verraet befloten me t malkaer ?
£00 ghy het niet bekent, fo o fal ick my bcreyden
Totftraf, e n gyfult oock niet van dees plaetfefcheyde n
Voor g y 't beleden hebt, e n blijft g y even ftijf ,
Sal ick bekentenis doen jecken uyt u lijf:
Welwacrom fpreeck t ghyDiet , e n antwoordt opmij a
reden ?
Jvcr.op fij n knien vallende . He t herte my begeeft, he t
moet doch zijn beleden .
Sire vergeeft het my, ' k be n dadig aen het feit,
'k B-trouwe nu alleen op u genadigheit.
Sire vergeeft het my, Biro n heeft my bedrogen,
En door fijn liftigheyt m y in het net getogen.
Sire vergeeft het my , he t is noch niet volbrocht ;
Want i- k al oyer lang va n haer te icheyden docht.
Sire vergeeft het my, e n laet u dech bewegen,
'k Stel miJH betrouw' alleen op uwen nrilden zegen:
Mijn leven üaet aen u, zij t my genadig Vorffc.
Ivloythebici} alsdce*tj#|t , n a uwe Kroon gedorft j
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My rouwt mijn ftputbeftaen te deerclijck en fmertig,
O Vorft.' vergeef het my, e n zij't my doch barmhertig.
K*n. Verrader , boof e fcha'.ck , g y uytgqichuddenguit,
Doge gy nie t van te voor dat dit fou komen uyr?
Gy duivelfchegédrogr, gyhelhondt ,ftour.cn bengel 1
Die eenen Juyvul lijt, e n toont urenen' enge!,
Wie flortenuditi n , feg t moord'nacr, ontrou j vals ,
Dstgymy, uwe n Heer, foud'brenge n om den hals ?
Vcins4' u,tot dat ick oóck den Herrug maec k verflagen.
Aver. F.y!4es!gedenckthctnict,d c dae t ick nu beklagen ,
'K Vèrvloecke d' uur en ftondtdat ick he t heb gedogt,
Biron i ó Koning! beef t sn y daer toe«e:ft verfogt.
Avergm binnen.
Koning tegen figic!fj, dae r na regen Biron.
ftyn He t oude Ipreeck-woort luyt (te recht) het kan verkeren.
Biron en kond gy niet u {elven daer door leeren,
Dat ftadigen aitijdt het vvanckel rade omdraeit,
En dat die boosheyr. zaeyt, noy t geen weldaden maeit.
Bir. Sire , ' k hebt noyt beftaen , wiltfulck s nie t toe vertrouwen,
J^pn. Da t weetgy fel ver beft, bekent , of'tfa l u rouwe» *
Dies tot u eygen beft, u heel boradig wendt.
Bir. Sire , he t fchjjrjt dat gy op my gebeten bent,
Ick weet niet wie u hert foo krachtig heeft befeten,
Dat gy wilt weten 't geen ick nok en heb geweten,
ick weer niet wie u hert foo prangt tot dele daet,
Daer ick noit hebbegaen verradery in raedt.
%an. Nu 't fpel gêrockent is, dient het voort afgefponnen:
Wie wint mijn Koningen ?
Kjtmngm. Ic
k heb maêr eens gewonnen
Kjn. Biron , hebt gy u noch niet op dit ftuck beraen ?
Bir. Sire , mijn ziele moet vèrvloecke in naerheit baai!
Sire in defe borft en fult gy niet bevinden
Verradery, ó neen! 't vermaen zijn lichte winden.
Kj>v. Hy blijft al evca hart, m ij • gocthcit keert in ftrif.
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'kOntruckhemuytdefbetdieickhem eerrtmaelgaf ,
'k t'n ka n my langer nier in dit geduk onthouwen ,
Nochtans lbo moet ick doen het geen m y ta l berouwen ;
Iekgeef he m noch wat tijdt, noc h heb ick watgedui t
Men lier aen fijngelaet dat hy heeft wisa e fchult ,
Sijn wefen toontheiuyt, va n dees v?naderye
Hyeenig d' oorfaeck is, noc h wil hy het belt rye
Wie wint? ay! doch ick iwijg, wac r toealdi t geraes ?
Kjmm?in He t lactfte bladt is mijn, fictdaer het Hatten aes,
£n dacr noch het vervolg, dit maeckt fecr vaft mijn fpeclen,
Ick fil u meerder gacn van mijne kaerrc dcelen;
Dit ';> 't eerfte va n mijn wuift, mijn Heerc fiet, bedaert.
Jiir. Sk-tdaer , da t is vooruyt.
K^niti^in. Maerg
v vergeeft de kaert.
%:>•• ' k En doe vooiwaer Princi*s, ic k (et het in u oordeel,
'cEn fchae d unic r i a 'tminft , ' t kan weynig h zij n to t
voordeel,
't Vergeven v^ri, de kaert waernoyr in raijnenfin ,
Betrout my fulcks niet toe, roem-waerd e Koningin .
JCpningm. Biron , Heer, heb t gy fchult ? fiet , ( o gy u kervt
fchuldig,
Waeromblijrrgy verhardt , i n ' t loochenen geduldig ?
Waeröm voihardtgy dan, e n xijt f> o boo s van aert ?
Jiir. Me-vrou w geeft my revens in 't fpeelen me t de kaert.
üenfaeckjMc-vrouw, m y moeit, * t geen ick u wcHal
feggen,
Mijn onfehuit Cy (eylaes!) di t quact te lafte leggen .
fyningin. Datiso m datgyzijthirdneekig, preut s e n prat.
'c Is tijdrom timpe n gaen, ic k ben al fpelensfat .
'f^on. Wie wint?
Kmintin. Mij n Heer, Biron di e wint het gang op gange .
Xoa.'Tck feg noc h eens Biron, verklaerthc t myee r lange .
hir Ic k ^.weer by uwe Kroon , en.' t wij de Element,
Dat kk tot fulcken ftuck my noit en heb gewert t,
Ick iwcer bj 't duiftcr Kjjc k en alle de gefpuiftn .
Dit
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Dat ick belogen ben , mij n Hee r het zijn abuifen ,
Die ick vrwdcfen wa s die ben ick noch rer rijde,
h'nd'oude vromighcit niet uit het herteglijdt ;
En ('00 gy meerder wilt, ic k fal ioo lange zweeren ,
Tot dat de zwarte aerd' haer backhuis fal op-fpeeren ,
En nemen voorrs hen wech die mijn bclchuld'gerszijn j
Opdatfy lijde n ftraf na haer verdiende pijn :
Komtftehrny tege n haer, e n laet ons t'famen vechten *
Ick lal door defe handt mijn eere weer oprechten,
Entoonen da t ick ben den geen niet die ghy raemt;
Maer dar ick ben die geen daer voor ick ben befaemt :
Dit zy u dan genoeg, hie r meê ftelr u te vreden.
fyn E n kan 'c niet helpen dan, dae r ick u heb gebeden j
En kan 't niet helpen dan, dae r ick vergeef ulchuit >
Ick ga dan, HeerBiron , e n neme mijn gedulr 5
Avergne fa! my voort dcfaeck wel openbaren. KJ>n bin,
Mr. Mcvrouwelae t on s doch met fpeelen voorder varen .
Koningin. Voor defe rijdt genoeg j Biro n u wel bedenckt s
Stelt uwen Vorft te vreêa, ee r ghy u fel ven krenckt t
Waerlijck mijn lieve ziel is hierin feer verflegen ,
Fn u verharde hart en komt tot geen bewegen,
U faec k is openbaef; ic k wenfeh u goeden nacht.
Koningin binnen.
Bir. Wa t zwiert en woelt my nu al ernftig doo r 't gedacht:
Ick na Avergne toe, om foo di t Hof t ontvluchten .
Wantdacg'iijcksmeerd'rcnnoch dec s droevige geruch ten. Biron
binnen
Kon. nyt. Neem t gy en u gefind Biron te r degen waer,
Dat hy u niet ontkom. Koning
binnen.
Vitry. Mij
n Heer fy komen daer.
Avergne en Biron uyt.

Ick falfe wel flaen aebt, wii t dit my toebetrouwen,
Bcweercn foo dit quaet dat Biron heeft doen brouwen.
Aver. Depacrdenzijnbeftelt , enallesisgereet ,
Morgen foo vluchten wv al eer het yemandr weet,
Tc En wetc niet Biron > fo o gaec sny 't hert bezwaren '
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Bir Ickwiftwe ! vante voor'dacwy verraden waren,
Morgen ioo vluchten wy. ' t is over dubbel t ijdc.
'itijuit, en

neemt Liron ^Lvaï.gttï.

Vit. Nee n , uit des Konings nsem gy hier gevangen Zijt.
Bir. Gevange n , hoe Vitry , gy raeii ? zijn wy gevangen [
Gevangern i hoe Vitry • meent gy or>a foo te prangen
Daer gy geen laft en hebt, war ü'er dat u decit ?
Vit. De n Koning reeckening van u perfoon begeert.
Bir. De n Koning, laet m y dan noch eens den Koning fpreken.
l'it. Da t kannunictgefchien , de Koning is geweken,
Zi|t mijn gevangen nu, de n Koning gaf die iaft,
Men op u raferny in 'c minfte niet en paft.
Aver. Lae t ons den Koning ficn, 6 droeve ongelocken!
Vit be n Koning fprcecktgy niet, want hy is al vert rocken.
Bcfadigt u Biron, en geeft my u geweer,
bn fteltd'onfinnigheyteen wcynigjenter neer .
Bir. E n maeckt u niet foo ftout aen mijn geweer te komen,
Dat foo veel duy fenden het leven heeft genomen ,
Dat Vranckrijck heeft befchermt, da t Vranckrijck heeft
vergroot,
En noch van 's vyandts bloedt befpat is en gantfeh roo: ?
Hoe i foudt gy mijn rapïer door uwe handt aamaften ?
Ick acht u niet foo ftout, want het op niemant paften.,
Soudtgy my nemen af dit o>'ertrouwe fwaert,
Waer voor dat alles trilt; dat zijt gy nimmer waert,
Laet my den Koning fien; laet my noch ibnder banden 3
lek feggedatgy niet aen my legt uwe handen.
•Vit. Wel Hertog, wel boe nu, hoe zijt gy dus wantrouw ?
Bir Va n onverduldigheit ick vyer en vlammen ïpcuw.
Hoe, fal my nu een menfeh, ee n menfeh het fwaert ontwicken,
Daer honderden hier voor niet na en dorften kicken ?
Mijn zwaert! het welck noch is den pilacr van het landt >
,§waert, da t ick heb ge voert in dcfe rechter-handt,
S waert, waer voor den Meraen hem dickmael moeft *«ïchrickcn, Do
e
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Doe ick daerduyfenden deed ' inhaer b'uedt verfticJen. t
Neen, ic k en geeft u met, 'ke n word ' het lbo niet quijt ,
Hier by ick fterven wii; lbo lang't den hemel lijdt
Dat ick maer adem Ichep en lal ick niet verflouwen ,
Maerditgetrouwefwacrtiri mijn e handen houwen ,
Ick acht u niet foo ftout dat gy mijnfwaert ae n taft:.
Vit. Ickfa l he t nochtans doen , want't is des Konings laf t
Bir. I s het des Konings laft! den Koning'ial ick eeren ,
En fien wat my den tiidt doordefe latf; falleeren,
Sietdaer Vitry, fietdaer , datgyhe t welbewaertj ,
Winc d ie bet maer aen liet, die is'er voor vervaerc ,
Gaer,gaetmetdefekus, e y Igaetmetdcfeflorveri ,
Gyïijtnietmeerhctmijn .ukrachte n zijngello r ven ,
Vit. ' t Üa>brengt hem in deZael,befetfeomenom ,
Bir. Hanick'ren i mij n tong die wort al fpraeck'lcns ftorr.
Vit. Avergn e wilt utwaerd'den Koningovergeve i 1.
Actr. Mij n fwaert dat niemantoyt genomen heeft he t
leven,
Daeromfcheid'ik'eraf, gelijc k hetm y aenquj m ,
Ver vloeckt moet zijn de uur dat ick by Biron c^i jam.
VI
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LaFcrce, tntcwgt vanuit ons Vrienden , Suldatti
Laf. f T 7 A t droe f heyt fa l on s nu(eylacyi ) oveike .
W men
,
Op gift'ren i s Bicon in hechtenis genomen,
\Jyt onf e Koningsnaem, nu borteltuyi hetgeerj ,
Dat ons lang heeft gedreygt > veel origeluckigbeen
Hangen ons boven 't hoort,door fijne booie lagen,
't Sijn ftereke beenen die de weelde konnen drag« .n;
Het is hem dick gefeyt, d e Koningfelf hem badt : ,
'k Weet niet wat yflijck ipooc k hem lbo betelen hadt .
Hy had al wathy wou, h y kreeg al wat hy wilde,
Niet cenen in het Hofof voo r Biron hy trilde ,
Nochtans hy fchuldig is, fal nu on* vroom ge{jaj :ht
Dw>t
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Door fijn vervloeckte daed' ter fchande zijn gebracht ?
Eylaer! wa t brengt detijdrveranderiijckedingtfn ,
Biron falonsalt'faem to r nieten fchand e bringen »
Biron fal ens al t' faern opwerpen iulcken lack ,
Door dien hy hem (eylacs !) i n decs boosdaden ftack.
'tSchijnt een manhaftig hert en kan hem niet betemmer.,
't Verftant hem woelen moet, fijn finnen moeten 7. wc ramen
Ineenonftuimigmcir, wanthyisfti ! aen'tlant ,
Deftrickcndiehy fer , h y voor hem fel ven fpantKom gaen wy na hem toe, o p dat wy fijne faceken,
Soofe verichoon'lijck zijn, fchoon voor dcnKonirg maken.
Het recht heeft me t ons uyt, genad e on s ontbrceckt,
En fonder degenaed' hy in doodrs vare fteeckt:
Kom gaen wy na hem toe, en fien hoe hy hem heuwct.
Te veel hy hem op leyd' die hem lig felfs vertrouwec.
Mijn Heer de Capiteyn is die niet voor de hand ?
Soldtet by de Gcvangcnirfiacndc.
Kold. Mij n Vrienden gaet van hier, want hier men hooren*
brand',
Ons laft is, niemaa t magMg hier ontrent begeven,
Tfawijck, fegick , ftawijt, of'tkoftulij f en leven.
Laf. IsuweKapiteyn , feg r Macker, nieti n huys?
Befiet wie dat wy zijn, o f lydy hallef buys ?
Sold. Hou, hollaKapiteyn , fie t hier zijn vreemde lieden.
l'it. Mi j n Vrienden , gy-lie hier, wa: hebt gy te gebieden ?
Ltf. Mij n Hecr,fo 't moog'lijck is, laer Biron komen voor.
Vit. MijoHeeren'tfalgtlchicn .
Bir. k?*i( voer. Sint
s ick mijn zwaer t verloor
£n was ick niet Biron, eylaes ! mij n waerd e Vrienden ,
Die tottn y menigmae l veel dienften fteets verdienden,
Siec nu Biron eens aen, d ie niet meer is Biron,
Dit niet meer is de fchrick, nie t meer en is de Soa
Van Vrinckrijk,maer die moet gelijck een armgevangqq
Mijn wuordan na 't gevlcy co focte fmeecken hangen.
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Nuygjick vooruneer , begeerend e dit goet ,
Dat feftuyt mijnen naem dog eenen voetval doef
Vtmjjiinc Majeileyt , e n bid hem om 't ontfermen ,
Dat hv lijn Vriendt Biron in dcestijdt wil beichermen T
\c'< ken, ick hebgcdwaeJt 5ick k«n, ick heb misdaen .
I-af. F. n kolt gy van re voor u hier in nietberacn ?
Bif. Berade n komt te lact> alsdenPijlisgaendttale n
En kan men hem top niet door leet-zijn wederhalen.
Laf Hadgyu , Hee r Biron, toe n wijftclijckbedacht »
i'orvhad gy onsen u niet in 't terdriet gebracht.
Bir. Bedèncken,'ti s telaet,dacromlaetm y tn«vreden >
En port mijn ziele niét te melden and're reden ;
Den moet is my foo vol, he t herte my fchier barft ,
Hetfchijnt da t mijne ziel uyt'tlichaem werdgeparft. '
Ldf. Nochtansló o moet gy u nu onderdanig maecke n ,
£n doooee l fmeecking foet verfoeien uw e faceken,
Op dit des Koningsherthier door worde verfóer,
't Geen ongetwij frelc leyr in gramfchap fijnsgerrioet ,
Die door,u krijgelheyt den Konincklijcken toren
Getrocken hebt op ons, ach! wacr t g y noyt geboren}
Soo foud'u vroom geflagt hier meed nie t zijnbevleck c
Bir. Doo r defeklapgy'thertuytdelenboetemtreckt ,
Spreeckt van een ander faeck, w ilt my ten beften rader e
Laf. De n Koning fullcn wy gaen bidden om genaden.
Bir. De n Koning geef 't Requeft, en bid' hem dat f.y leeft ,
Seg niet hoe ick nu ben, mae r hoe ick ben gewceft.
Eylaes! watgaetmyaen ! enzijndèrgeenetuckch ,
Of fpoocken va n de Hel die my weg komen rucksn ,
Moet ik.moet ik uit dwang,'t hooft leggen id den {chöot;
Ja! wan t ick ben van al mijn hop e n u ontbloot.
Nufal ickdefe aerd'met mij n getrae n beiprengen ,
Aerde die ick te voor met zweet en bloed ging mengen.
N u ben ick overmant, n u is 't met my gedacri,
'k Heb anders geen geweer als fuchten engetraen .
Ha! wae r het my gegunt den Koning eens te fpfeecken t
lek fou lijn Halc h ut doo r tcijae trane n weecken,
E*

4<5 B
I RO N S
E;n maeckten het fno laf door mannclijckgefchrey ,
Pat hy , fiend' fijn Biron, foud'geven vr y gele/Mijn Vriende n Hef en waerd', die u eer hebt gebogen
Voor 't onbevreefde'vleefch, doe n het was in vermogen
N u va l ick voor u neer, en ick niet r» den bid ,
Darghyuyt mijnen naem den'Kor in? gever dit,
En bid hem voo r Biron dat hy 't hem wil vergeven,
En houden my in dwang, rfatick van al mijn leven
Geer ftraet meer en betree, of fend my uit het hrtdt
De Turckcn tegemoedt a fboftl doo r def e hand:
De aarde wordeanat van het blnedt der Barbaren,
Beltryen fal ick haer, veffchrieken e n befwarerr ,
Dat als iemant mae r hoort datBiron wordt gemeldt,
Zalgrouwen voor den naem, en vlieden uyt het vel dr>
lek dan beroonen fal dat 't edel bloedt der Franfen ,
iMaraen, Turck , Sarazijn doet naer fijn pijpfefi'darïfcn,
En bulderen foouytgelijck d e Noorde windt .
Als hy het water roert} dat buys en haf verflindt ,
Wijn oog fal ick ^n 't vyer,mijn han d in 't ftad verwiflen ,
En naer ick iemant moet, ial ick door lift bcdiflen ,
En tocnen dat de les die hy my heeft geleert ,
Noch niat vergeten is ,'t i s Biron die het fweert ,
t Is Biron die belooft d e Franfen te vermaren,
Een onfteiflijcké'n lo f door lijn hand' te vergaren,
Ja keêren om en om , en aerd', en bofch , en vliet,
En fa'yenfe met vrees, dat nicmant en ontfiet ,
Ickfaldoen dreune n (elfde rorlen, berg en duynen,
Eylar <dèn, dorp en ft'adtop boopen t' famen puynen >
En foo ay niet en w.il j mijn lefte bede is,
Dat hy my eeuwig fe t in fv/aer gevangenis,
En laet my nimmermeer den dorpel overtreden,
De tonge my verfiaut x'i is lang genoeg gebeden ;
Dog foo den Koning niet vermorwt vybrt in 't gerüoet»
S«gt bennjat hy Biron gewelt en onregt doet,
Omdat>hy hem omhaut dit leven te verfmoren ,
j n (icr vyanden bloedt, daer toe ick was geboren:

En
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En vleit de koningin , dat fy hour in gedag:
My > die iy van re vour'ioo waerdig heefr geacht;
ÜÜO den Koning h hier door fijn ftrengha: niccwilwen di;n,

Dachy m y doereen vloeck da n naden af^rCndrfender; *
Doet dirom mijnen t wil, en dient d^n Koning aen j
D^dirhejorv-ienftuckgedacht is , Rictgedsen,
Doet , dit om mijnent wil, ickgac weer na de piactfen,
Daer diiyfenr Saty rs fwart me t mij n gedachten kaetien ,
Dier ick' my felf verfoey ,daerick m y fel f veracht,
End> or de felfteipijtal levend e verfmachr ;
Gy lieden gaet in vreed', ick blijf- in droetheyt ftekeni
De moedr wort my foo vol, ic k kan nier langer ipreken?
Laf. W y volgen u gebiedt, belovend'loo te doen.
Btr, Ic k bidu , Vrienden,wikudaet'lijckhene n fpoen .
Ksningfitter.il, Laforceen d'andere Vrienden- 'Nerriourt.
Nem. t~"\ E Vriende n al te faem hier vanBiron nu komen,
Kj>n. \J Hee r Graef, we l aen vertreckt.
Laforcc doet een voet val.
Laf
Wytteennaum.er.fduom.en,
Sire, ons is bekent uw goedertierentheit,
Wy fetten onsbetrouw' op uwc Majeftcir ,
Wy wete n datgy hebt alleen in dan'ck genomen
U onderfaet s gebedt, e n 't bidden van de vromen,
Wy weten dat 't gemoede en 't KomnckJijcke hert
Door bidden en gefmeeck wel eens vermorruwt werf,
Wy vallen voor u neer met herten al na wenfehen ,
Wiet, niet alleen van ons, maer van veel duyfeat menfchen ,
Dat uwe dienaer? zijn: wy komen om geen regt,
Maer bjdden dat gy 't regt uit uwe hander: legt,
En toont ons u gena aen onfen lieven Neve t
Want liefd' begeeit van ons dat wy die geen vergeve3
Gélijck men ons vergeeft,) die ons hebbeo nüldaen,
«ter,; biré, ons gebed' u dan eer herten gacn,
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De mcnfchen hebbe n udee s Kroone nie t vercerer ,
Maerhydaer't a l voor dreunt, e n die her al regceret;
En eene n Konin g toont niet beter fijne mscht,
Dan dat hy doorgena fijn lbaffii'gc verfccht ,
Sire, w y willen u in geen perijckel fetten ,
Gunr hem herleven maer, e n laet'er wel op letten,
Stelt he m wae r 't u belieft, vcrvloeck t moe t zij n 't gedrocht.
Dat hem tot defe val ellendig heeft gebrochf. j
Vcvloeckt moet (nn de geeft di e hem foa heeft befeten ,
"En zijn cergicrighicytdie heeft hem opgegeten :
Cjenadigfte Monarch , di e u voor delen bad
Vergaeft gy 't al, ho e wel hy meer gefomligt had :
Sire, wy bidden u, ach ! laer doch niet beimetten
Ons eerelijck gedacht, wilcnutpch, van u fetten
'tSwaerdt de r gerechtigheyd t , e n breng t on s nie t te r
. fchardt t
Maerfchenckr onsu w genaed' , e n bied ons uwe hard,
Nócheerirhael wijfe Vorft, verleen t onsuw genade n ,
En denckt niet aen deesdacd, maejj.aen dé kloecke daden
Siins Vaders en de fijn, gedenck t aen uwe Son,
'Soogy daèr'aen gedenckt, fo o denckt gy aen ftiron"
Genade en geen recht, h y hadt alleen de wille,
't Feyt is noch niet volvoert; wil t uwc gram.fcbap ffille ,
Terwijlgy waerdigvondde geen te laten vry
Die" 't ftuck fiadden volbracht ; toon t nu uw heerfchapp »
En fchenck t hem . *t leven doch , di e om'cRijckrever grooteri,
Kloeckmocdig in het velt fijnbloed: heeft uytgegote^,
Wy hopen dat u hert ftectsvergelelichapt is
Met veel barmhertigheyt, di e in u leert gewis.
J^on. Srae t op mijn vrienden erurpüwhenijr,' ond^rfatesq ,
lek neem't van u in 't goed', om datgy t'uwer patên' ,
Om Karels leven bki,'k ben ri£tfpjp' wr.cedt van aert,
Alsprs Voor-oudets , die voc'r wre,ederiijn vef.ójatr t
Doch 'c gene gy begeert fou gsen' genade wefen,
Afaei
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Maer wreetheit, ' t is een wond'die niet is om gcnefen i
Had hy hem maer mifgaen allcenlijckregens my ,
Ick'r hem vergeven iöu , jafaghcmgaernevr y ;
Maer nademael het raeckt my en mijn kind'reh leven,
En dcfcmi|ne Kroon , dae r veel Lsaen bedreven,
Stel ick hem in de hand' van de Gerechtigheit,
t n wac ick feggen kan tot fijn sntfchuldighei t
Dat (al zijn voongebragt j u-liede n lektocgev e
Te doen al wat ey kont'/ to t heil van uwen Neve
F.n voorder fa] lek dan wel weten doen den Haedc \
Dat men in 't Vönnisniettebaeftig voor t engaer;
Maer foo hy vonnis heeft te weten gantich vervallen
In'thoogftequaetvan'tRccbt, datniefflan i va n uallen
Dan vöordcr voor hem Iprceckt; di e (00 gevangen lic,
Men geenfins toe en laé't dat lemanr voor- hem bïdt.
Laf. Ho e Sire! ish y dan befmet metfulckefbnder j ,
Dat hoop ick nimmermeer dat waer fal zijn bevonden j
Want hy;had u foo lief gelijck fijn eygen ziel,
'k Err w «t niet'fcoe Biron in dele fanden viel.
Sire bedcackt defchandt.
JQ>n- Nieman
t wort febant gegeven,"
Als hem, di e felfs de daet en boosheit beeft bedreven';
Konftapel yan S. Pol my niet befmetten ken ,
Nocb Hertog van Nemours, dae r 'kaf gekomen ben,
Noch oock Conclé mijn Oom, die 't hooft waer afgekor»
ven:
Enwaerde VorftFrangoisfoobaeftignietgeftorveri .
Daerom en kan u niet befmetten Karel s fchar.dt ,
Soo gy maer rrpu en blijft m y en het Vaderlandt.
Ick heb mcê gr bot verdriet in fijne fnoodc' ftucken,
Ja fijo elleodigheit komt my aen 'tberte drucken ;
Maer dat hy tcgens my, fijn Vorft en Heer, o p ftaet,'
Ötr is een groote fond', j a onvergeeflijck quaet .
L*j. De n Heme l wil ons Vorft en grooten Koning hoeden
Voor alle ongeval, e n wereken degemoeden

Uw's volcks, da t fyalfbamugevoneeren lof ,
D Lan
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Lang vrede > luck en heil in u beroemde Hot'.
Kjm. Mij n vrienden gaet na huys,en wilt u niet meer qucllen,
Houdt u maer t' famen ftil, Want hoor ick yemant rclle»
Van dit of dat pardon , he t fal hem wefen leidt.
Een lang berouwig woord: is haeftig ui t geleidt.
f^êtiing. Ictnnin. Vitry. RjtAtthctren.
Kjm. Ty Aedt s beeren, lac t gee n tijdt hie r tuïTchen gaen
t \ verlooren
,
Soo haeft het mpoglijck is foo wilt. den Graef verhoren ,
En foo'thét Rech t vermag het hem zij n vrygefteJt j
Want fijn éltèndigheit my aeri bet herte quelt.
'k Wil dat'cr recht gefchiede, e n dat men deSoldate a
Doet ^akefi qyèr al op hoecken van d* ftraten,
De forjg beveel ick u, wa t ghy dacr t' faem in doet
Dat ftem ick allej toe j terwij l het wefe n moet :
En d' eerff dï ë my voortaen iet van Biron fal lieggen,
Die lal ick doen deo kop voor fijne voeten leggen.
Vier Hfttt-htert*. Utnmin. Vitry.
« H4«f. Q Ie t hoe het los geluck fijnrampen mede brengt,
O Alfijd t een blijde geeft met ongelucke n mengt .
Steets foó is hét geluck verwomt met vleyeryen,
En wordt foo meert beftrafc met ramp en bitte r Iven,
Gelijck hem'di e fijn zwaert tot fijn boofdadenfenerpt,
En van het waerft'geluck fij n felven nederwerpt .
Ay Biron wiert gy dol, kof t gy wel hoger Hijgen
Als gy geklommen waert ?, wat deed ' u geeft da n nijgea
Te dorften n a het bloedt van uwen Prins en Heer »
En doorverrader y befmétte n dus uw'eer ?
Maer'tisnual t e lact, w y moeten vonni s wijfen. '
a. Rjtet. En met geduldigheyt ens droeve herte n fpijfen :
't Is hem foo dick gefeit, fo o dick gepropheteert,
En die niet hooren wil j doo r het gevoelen leert.

3 iv»*.Lact ons ontbieden hem,en fijnbcfchulding iqatai
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En ernftig met verdra» wel letten op de faken >
Terwijl 't doc h wefen , moe t 5 want he t fo o klaerlijc k
blijekt y
Dat by, n a dat my dunckt, lij n eygen vonnis ftrijekt;
Dan na hetiandu gebruick foo fal men hem verhqoren.
Bikedi. Wat komt ons hedendaegsal tegenfpoet ter ooreo-;
Biron is van mijn bloedt, wel ! fulle n wy diea Heldt
Vcroordeelen, di e voor ons heeft behoude n 't veldt:
DenHeldtdie wy te voor* met blijdtfeha p gingen groeten ,
Gelijck hy waerdig was, fa l die voor onfe voeten
Neervallen dan als flaef, en bidden om gena ? •
Daer hem niet vrolijckheit de Dochters gingen na,
Enfongen lijnen lof; gcluckigh y hem kende
Waer toe Biron alleen fijnaenfigt maer en wendei
Salhy, fegick , fa l hy ootmoedig voor ons ftaeo.,
Om van on* 't wreede.wob.rt vaniterven te ontftf n ?
Sijn rampipoedt is my leedt, ' k beldaeg fijnongelucken.
Ach't is te droevig! wan t fijnrampen 't harte drucken.
Het is te leyde maer voor fijneMajefteit,
Het deert my dat Biron foo verre is veileit,
I{aet. Wat mag den wijfen Raet met eengelaetfo brallen,
't/s te vergeefs geklaegt, Biro n is alge vallen
In handen van net Recht: da t hem geboodfehapt zy.
Te komen hier voor ons, dae r helpt geeuvleyery ;
Een y der neem fijnplaets, e n laet de droef heit varen.
fyw.Mijn Heerêo , wie 61 hem met dele faeck bezwaren ?
Jfrc*. MijfiHeerdcPrefident , {el f door fijneygen bant,
Ènfoohy'tlooch'nenwilny heef t groot misverftandt .
Hpt. Dae r komt ons Vranckrijcks rocm,ick kan my niet
bedwingen
Van tranen.
tm. Droeflijckfietfeoockuytmijnoogenfpringcn
:
H*tt. Mjjn hert van droef heit ilickt.
Rétt. ^
E
n ick in tranen zwem.
«•• Da t yeterfijft verdriet en droef heit au betem.
»
D % Bire

yi 8

I RO N S

Birtn vter ie trechters kpmtnie , balfvettaefi.
Bk. VCt A t fal toen met Biton beginnen.feg mijn HeererM
Vw Wa t fal men nu Biroo voarand're dingen leercnl
Wat fal men met Biron beginnen au ter lijdt ?
Wat'sd'oorfteck, Heeïeh , dat^ y hier vergadert zijt?
leent. €>muwentwi l Biron.
Bir. Ömy
! mij n leden beven.
lean, Gy m'oètnü reeckening van uwe daden geven.
Bh. Mijnonfchult'isbereit , waé r mee word'ick betigt ?
lean. Datg'een Verrader lijt.
Bir.
u hemels ligt.
t Verdraeit
Toont no bewijsttt daedt, wa t wiltgy op m,yfeggen ?
lean,- Bewiif ? en fietgyniet daer uwe Brieven leggen ?
Bir. Dee * Brieven die lijn vallchj fyzijngecönterfcit ,
De Nickerhael L-afiri, heef t hy fijnMajefteit
Bedden door dit fchrift> lsetmyda h rech j gehengen
SooTalick dèfenfchélm welaen een gajge brengen,
lean. Birdna l tóet'gediult, bedencktuleidedmck,
Gy ïtjt hier voor de» Raedt.
Bir. Terwij
l het ongeluck
Van Vranclrrijck heef t belief t my io uw'hand' te ftellea
Soo geeft TtrV«eng gehoor, e n wilt uw' ooren hellen
Tot my die Maegt en kermt'> neemfeensinügemoed t
Wie hier ftactvoor fietRécht, 't en is geen flègtcnbloèdl
'tEOïsgeèn blooden hóndf,, * t is niet die is geweken
Met ichanden uit'het veldt, é n liet fijnLeger fteken;
Maer 't is die eertijdt heeft de Vyanden vervaert,
Doe fy namen de ylügt doof 't flick'fen van mijn fwaert
'r U hy die goedt eb Woedt » ja Ieven beeft gegeven
Ter doodt j e n heeftdoor3! Bloedt deFranfche Kroo l
verheven $
*t Isdie, dieblixemde n gelijckeenfnelleogloet ,
EU denderden in 't brein gelijck de donder doet.
'tbdie, dienoitenquamo f bragtdcSiaodaert s mede
Van die wacrtegeiihy gekrijgt had enge&rade j

V I E R D E B E D R YF .5
5
tt Isdie , diefic h verheugt in't blalen dertrompet,
En die de aerd' toet vleefch enharileiv; maeck<e vet.
*c Ia die, wae r op de r>roon eerft fteidehaer betrouwen,
Dituneer Verwoei! heeft als veel and "re kollen bouwen ,
Dit 's die, di e den M«raen ipoflïoey'lijck heeft geplacgt,
Waer van. hy in fijnlijf al defe wonden draegt:
Niet een, niet vijf, niet rhien, maer roeerder,in de dertig,
Dk no k en was verbaeflof eenigfins klcinhertig.
'tlidiegy hebrgegroet, wannee r hy quam verblijt,
Belemmert met een krans van èeren uit den ftrijt.
't Is uwe Marefchal die hier ftactvoor u oogen,
r>ie al 't geen dat hy heeft met bloet heertopgewogeru
't Is Oucque de Biron, verwonne n fonder fwaert,
Die niet voor al 't gefpuis der hellen was vervaert,
Die knielt nu voor u neer, di e moer nu voor u buigen
Om een genadig recht, nochtan s (al ick betuigen
Dat ick die niet en ben die daer aten my voor boot.
lean. Biro n gy al te veel op ü boosheir vertrout,
U ï>rieven wijfen 't ukV da t gy met fware eeden,
En door fchoonfehijnigheit ons nog wilt overreden,
Daer in gy hebt begaen tot in den hoogftengraed ,
Crimen U[* Maj^Jittit,.
&ir- Is'ergenaed'
,
Is'er dan geen genaed' ? en konnen al de daden
Die ick bedreven heb , u , ögeftreng e Rade n !
Niet brengen, tot beweeg', i s mijne daedt foo vals,
Datle my onverfiens foo pïotfig valt op d' hals ?
Ick die een wonder was, ic k die het al verfchrickte,
Waer voor het alles vloog, al s ik maer eens en kikte:
Soo fy my dan vergunt dat ick gevangen blijf,
Tot dat de bleecke doodt de ziel hielt uit het lijf
Ittn. Biron'renka n nietzjjn , daeromfoamaeckt u vaerdigh,
Bereydt u tot den doodt, dr a doodt die zijt gy waerdig.
't Verraet blijckt al te klacr, t e veel hebt gy m ifdaeo:
Verueckt, opdatwyonsopditftuckwclberaêo .

D i Bh.
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Bir. Genad e en geen recht, denck t wat ickwaï voordelen;
binnen,
lean I n defe faeck my dunckt gantfch geen gevaer te wèfen.
Want by ontkent het niet dat hetfi is opgeleyt,
Hoewel 't is hart om doeo>dan 't moet doch zijngefeyt ,
U Hemme n a! te mael fa] men hier op verwachten ,
Men moerde welftant van het Rijk en Vorft betrachten i
De faeck te wichtig is, wae r toe fóu zijn verfchoon t
Birons verradery, ' t moet zijn (na recht) beloont.
4 Haet T) e klachten van Biron hebben mij n hert bewogen,
Ènalhecftiaffirnd'quacdr uytmijngemoed t getogen .
Maer als ick overdenck mijn rechtfchuldige plicht >
Sijn daden en he t blijekt dae r door h y is beticht ,
Ick he m gantfch fchuldig ken > het regt moet overwin »
nc'n,
En nie t degoedighey t va n onië laffe finnen.
Daer om bevind ' ic k dat h y den dood t waerdig is.
21{*et: En mij n beweeg t gemoedt tot grati e vaerdigis,
'kBemcick we l dat het recht nie t krommen moe t noc h
buygen,
De Brieven wijfen 't uyt, e n van fijn daedt getuygen .
Doch hy heeft ' t Franfché Rijc k va n vyande n bevrijdt ,
Maer als ick 't recht bedenck, d e Wet hier tegen ftriidt;
Want die den Koning dus geftaen heef t n a het leven,
En on s al t'fame n wo u in ' s vyand s handen geven ,
Niet waerdig i s dat hy blij f ieverd * londer noot ;
Daerora, n a 'tregteRcgt , verwijf t hemtotderdoodt .
%}{det. D e moedt is my lbo vol, altij d fijn droevig klagen
Hebben i o mij n gemoe t mcdogemhey t gedragen .
Den1 Helt, de n vromen Helt, die ons click heeft verlolt ,
Daer nieman d rae d to e wift; h y midde l vinde n koft :
O Wercl t wat 's u doen ! ö Satan wa t 's u woele n !
De vlammen blaeftg y aen , dienje t zij n o m te koelen,
Die door verwaenrheyt groot d e kloecklle herten fteelt,
En dae r n a als tyran uw droevig treurfpe l fpeett .
Mijn Hecréft defe fatck die heeft foo wel gcbleeckcn,
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Dat ick verwonnen ben (helaei!) ick kan niet fpreecken»
De tranen vloeyen uit, terwij l net wefen moet
Soo geef ick noch mijg ftern, hoewel het i s mijn Moet.
De reden hebben recht }l met recht lal hy dan ftervco>
En voor fijnquadc daed oock quadcn loon be-erven.
i H*et. Daer een faek klaerlijk blijcktmedojen niet en geit.
2 Rjitt. H y fterf, maer leef bier na.
iRjut. '
Ü do g te weden ftcli»
't Gerechte het vereifcht > fijndaed het gaet uytwijfen,
Ach! alsickhetbedenckd e hairenmyoprijfen .
leen. Hael t Biron weder hier, opdat hy mag ontfacn
Het vonnis» dae r wy ons nu hebben op beraên;
Sijnfchriftendooden hem , enfijnequadedade n
Brengen hem by het Recht geheel i n ongenaden,
Sijn handen diezijn vuyl, befme t met boos beleydtj
De ftrafreis foo groot, o f hj begaen bad 't fort >
Haelt hem van ftondenaen,wilchem wel vatte houwen»
Alteen nietwaerdigom den Hemel te bdchouwen.
Bron uyt.
Bereyd' u tot den doodt, g y zijt niet die gy waert,
Maer voor verrader, en een fchelm wordt gy verklaert.
Bir. Hoe l droo m ick, flaep ickDH, o f fchijn ickheelt e
waecken?
't Is wonder dat Biron lijn ziel niet wil nytbraecken *
't Is wonder dat Biron fijnhert en fijngemoedt
Niet Ichrickelijck rafcnd' wort in dees verfaemden ftoet.
Mijn Heeren nog een woordt, en konnen mijnefeyten
Gantfch niet tot mijn genden tot mijn voordeelpleytea^
Geloofcgy aen Lafin, de n toovenaer en drog »
Den Sodomijt, den fchelm, e n daer en boven nog
Een duyvelfchegebroede, hoe ! fulle n fijnewoordea
My door geveynidighey t en logcntael vermoorden ?
Hoe! talme n dan Biron doen backen voor het zwaert,
Die meerder als Lafin ja all'de fijn'is waert?
Sal Biron moeten fien, al s hy bedroeftól ftervea,
Dat Lafin levend' is, neen , h y lal met my zw«rea,
D * Mij
.
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Mijn ziek fal taémfoovtrvolgerialtpó Sel»
Brt eerder ruften r$et, voorh y is uitjetjcii,
Mijn Hèêren fiWÊitonhier tióptUrieder^ielén »
DieinfijnzieWheeftontafiijcSyielezielen;
Warjsalsditlichacrnfterfrjlbóftervenoockmetmija
De zielen <ïie van myeertijts verflagen zijn;
Enis'ergéengenaetr? ditf y mijn lefte bede,
Dat iek nog eepmael mag voor mijtten Koning trede,
En magdat nïetgefchiên, blijftgy-liê n even ftrafk
Segt hem dat ick ditgoedu" fijndicnft overgaf.
Vitryftainan cnyaf, ickfalmyfelftberobven, '
Van't geen'kwel'eer verkreegb door kragten tan hie r
boven:
Dier is mijn pluim en kraeg, di e u hebben vertoont
Dat ick van Uendrick was als Opperite gekrobnt
Van al fijnOorlog»volck, ick*hébf e fopgedragen ,
Dat mij oen Koning hier van' geènfins heeft te klagen,
Siet daer is u rapier, gee n rapier, mae r de fcheê',
Al waer dit henengaet daer gaefiinijridaden méé:
Ick ben niet meer den Man die duifenden deed' trillen.,
Want al dat gy begeert dat moet ick willig willen.
Daer leit den Marefcbai, n a is den keten af,
Daer leidt de hoogfte eer die my den KonÜnek gaf,
Ick ben geen Vader meer van Vranckrijck, mijn elendeo
Al d'eerlt verkregen eer in duifent fchanden wenden.
Doet my deiporenaf, wae r door ick Ridder was.
Daer ieit mijn heerlijckheit, dae r leit het al in d'as
Raets-hceren, leg my nu waer voor word' ik gehouden ?
Iran. Vooree n Verrader valfch, dat men u niet venrouden,
G y hebt begaen een wer cfc, ' t geen ü nak> mers al
Beklagen follen, o m uw fchrickelijcken val.
Mr. Ho e is dit mijnen loon, e n magh ick niet meer fprecken,
En ben ick niet Biron, neen , Biro n is geweken,
Daer leit Biron gevelt, hie r ftaetalleen het lijf,
Vcrvloeckt* eergierighcit, di t is uw boos bedrijf.
Mijn
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Mijn wapens ben ick quijt.» mij n 7J cl moet ick-uitfpouWeent nu Biron, weenum, e n flagtde ligte vrouwen ,
'tGetraenu wapens zijn > 'tisydelwatgyfegtXean. Bironfteltugeruft , e n wend,'una het Regt.
Wy bidden datgy pos het Vonnis wilt vergeven;
Want de gerechrigheit die heeft u doodt gefebreven.
Adiea mijn Heer Biron; Vur y volgt hem terftonti
1 f{act. Ik wenlch u-regt berou van u bedreven fond'.
VYFDE BEDRYF
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Mre* JittenAe in ié Gevgnveniffe. Vitrj $ymt bf bent
gis byjijnreden uyt beeft.
9»r. \M Y h herte zijt getrooft , ho e foud'ick m y ver1 V | trooften
?
Mijn finoen vliegen hee n va n 't Wefte n to t he t Oo -

ften.

Laes! wa t heb ick gedaen, he t fwaert is nu mijn erf»
Èn als een fnoê verraêr ick na mijn ende fwerf.
O werelt dit 's u doen! ó febóonfehij netrde fonden 1
Gy ruckt dezielep wegtot in d^dtepftegrondeD
Van d'yffelijckéHel; terwij l het wefen moet,
SoomaektmijnïïjdariItort, en<piiftuxn, « mij n bloedt,
Vitrj b}betn\$menl«, met een ^eStonunen, endtBeul.
Wilt u dan roetmijn bloed\<> Hechtere! haeft verfaden ,
'k Siè ick verwerven kan noch heyl noch geen genaden.
Vit. Mij n Heer de laetfte uur van ftervenisgeftemt
Ten dry en na de noen
B/V. M
ijn warm» bloedt dat dreint.
Komt) kom t leyt m y van bier, ic k lal mygaenberei *
den.
En met een bly gemoet in 's Konïngs dienden fcheiden.
Vitrj. t'Sa , fet u in'tgel'it, befetdepiaetfe n vaft ,
Dac mende deuren fluit, geliick het is belaft :
Paft wel Op u geweer, da t niemant hem bewegc
D f Al
l
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AU Biron kerm ten bidt, daerünie t tengelege ;
Houdt u alt* iamenftü, e n leert aen fijnberouw
Te wefca heus van mondt Jxa weeft u Koning trouw.
Mijn Heer, ic k moet-het Recht nu fijnbehoorte geve.v
B*>. Vitr y aen mijne doodt is niet veel aen bedreven;
Want ick gewillig fterf, terwijl 't den Raedt gebiedt,
Enwaer'tgeen Koningslaft, voorwae r ick reorvcniet;
Alleen ick van u eyfcb vrymoedelijck te inreken,
Dan fal ick willig voor het zwaerd den hals üyrfteken.
lekken ick heb gedwaelt, mij n vrienden hadden recht,
Die my fop tnenigmael dit quaet hebben voorfeght.
OSoloa, uw e fpreuck lof waerdig is te roemen,
Dat niemant voor fijn doodt geluckig is te noemen.
Mijn vrienden gy feid' waer, da t ick niet heb geacht:
Dat hy fijnfelven moordt, di e te hoogmoedig tragt
Na ander mans verdriet, t e lact is mijn bedencken,
En duifent fcharten my geen leven konnen fchenckeo.
Mijn ziele zijt geruft, mij n herte zijt te vreên.
En wiltgewiilighlijckdoch naueindetreên.
Hoeftaetgyfooendüt, mij n moedige Soldaten?
Siet uwen Vekheer aen, di e nu ganu is verlaten,
Siet uwen Veltheer aen, di e nimmer was verflout,
Als nu, n u hem dé doodt door een Beüls handt benout.
GetuygttnijntrouweVolck, e n kree g ick'defe wonden
Niet in des Koning? dienft, he b ick u oyt gcfonden
T e vochten, daeric k felfsaltijdtdeewft'nietging ,
Als ick mijn lijf in ftaelvan ons vyanden hing,
Heb ick u niet geweeft getrou in alle {lachten,
Ick die gy nu (uit Gen door ecaen Beul verfmachten,
Getuigt, getuigtvanm y wk dat ick ben geweeft,
Getuigt of ick oyt was voor doodt of hel bevreeft;
Zijt uwen Koning trou, wan t door verraderyen
Demenfchenin haer doodt een droevig cindeJyen.
Zijtuwen Koning trou, ic k fee u t' faem adiea,
Hier na in 't hemelrijck fienick • o p een nieu:
I^Uer wal oathoat aifn le%bl#ft ia éem drak niet flekaa,
Ia
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En wilt om mijnen t wil u aen den (cheHem wreken
Die my verraden heeft, e n foo gy 't niet en doet,
Ick u oock fchuldigh hou aen mijn oimoofel bloedt;
Wat ftaetmy voort te doen ?
Vit. Wil
t n ter doodt bereiden .
Bir* Hóe fal de ziele noch uyt defe kamer fcheiden ,
Syis'erin verdwaelt, f y hand'waerisukracht ,
Dat gy dit hal ve Volck niet i n haer bloed verfmacht,
En roept de nicker aen > wae r is u kracht > ö armen !
Scheurr baer het rif van een, en flemertmet de darmen i
Verplettert haer b e l o o f t, we l hoe zijt gy dus flap,
't Is wonder dat ick u niet al tot hutspot kap;
Geen droes en houdt my niet , noc h fpoock , allee n de
Koning,
Soo laet ons fterven dan, verlate n defe wooning,
En vliegen na om hoog . Mae r wat oftu dat roert,
Laet Biron in fijnvree, e n uwe mos Jen fnoert
Terwijl het welen moet, lae t ons gewillig fcheiden»
'k Geloof dat dTngelen nu na mijn ziel verbeiden.
Wat zijt gy voor een man ?
Beul. Mij
n Heer, ee n Bourgonjon,
?»r. Vervloeckt e gierigheit, wa t was 't dat ick begon,
Dat ick aen 't aerdrfche goedt foo duyvels hiag mijn fin.*
nen,
Daer my denKoning als fijnfel ven ginck beminnen ;
Dit is de Prpphezy dié my is voor gelfeidt,
Dat rjiyeen zware flagkm worden op geleidt
Van eenen Bourgonjon , e n kon ick die ontwijeken »
Soo fou my niet ontftaen geen Kroon of Koninckrijkeo.
Hoe meent gy Belfehub, Biro n te raken aen,
Wijckt van my hel-hondt, e n wilt verder van my ftaea,
Want foo gy my aenraeckt, n u ofte na mijn fterven
Als met den üag desdoots , ic k fal ulichaem kerven
En fcheuren van mallcaer, mij n ziele fal het doen,
Mijn bloedt fal geeften wi s om u te tergen bropn.
Eylaes j e n faJder dan voor my geen gratie komen,
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Sal door he t Swaer t de s Beul s mijn bloed : opd'aerd e
llroo trien.
Eylae?! moe r hetfoozijn, hou t daer mijn kameract ,
Dees ring ick u al t'faemtot een gedachten laet .
En u ick tot geheüg mijn laetfte Wambes lchencke.
Beul. Mij n Hee r ten mag niet zijn..
Bir. Da
t ick u niet en krencke
My dubbel wonder geeft, gyovervallchetuck ,
't 1» wonder dat ick u de ziele niet ontruck.
Vtt. Bedaerd'Biron , bedaerd' ,
fou ick my bedaren ,
Bir. H<&
Ick wou dat wy al t'faem ter hellen moften vare n ,
Daer foud'ickfrnijcen ui t met bulderend'getier,
Verbranden Nicker s veel felf in haereygen vief.
O overwonn e moedt! wil t u te vreden (lellen;
En wilt u arme ziel met geene vloeckcn quellcnKomtt'fa volbrengt u werek , B<ro n dieisgereet,
En meent gy dar Biron u daden niet en weet,
Verrader, feid'ic k niet my nimmer aen te tarten.
Biul. Mij n Heer het moetgefchiên .
Bir. Getrouwft
e van mijn gaften.
Komt doet my defe dienft, ontroof t my van het haer,
Hoefchroomt g y vrouwen-man, gy bloode vol van vaer^
Rn wiltgy my voor 'cleft deesdienften nie t beroonen ?
'tlswaer ick kan het u door geen gefchenckeh loonen .
Komt gy en dient taf eens , bind t dele hairen op,
En tnaeckt een wijde baen voor 't houwen van de kop;
Ick dancku mijnen vriend', e n voor de lefte gaven
Wilt defe droeve kus in uwe zielegraven
Biron ii nu gereet; noc h niet, mij n ziel en wilt
Door geen geduldigheit en klagen zijn geftilt ,
Laes 1 moe t ick fterven dan, foo laet'et ons volbrengen,
En 't onbefchaemt Schavot met fchaem-roo t bloedt befpreogen:
Ha! da t ick mijn getnoet daer niet toe brengen kan ;
Om me t een bly gelaet de doodt te vangen an.
En
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Énis'ergeengenaed*, kanickgee n hulpe vinden;
En ben ick niet Biróh ? Biro n is 'voor de winden ,
ED bio ick nier Biron? be n ick my feLven doodt,
En ben ick niet die geen waer voor de Vyand vloodt t
En ben ick niet den gruw, e n ben ick niet de donder,
Een ichrick en blixcm, jaee n wonder boven wonder ?
Èn draeg ick niet in 't lijf veel wonden om de Kroon ?
En fal m ƒ nu een Beul aJ jeen verrader doón.
Wtcr is mijn oude kraebt, wi e houd bier mijne handen?
Dat ick niet u, e n u, j a aJlebrengter fchahdén.
Maer'k ben in 's Konings dienft die het geboden heeft»
Hy wil ëiet dat Bi rob opaerden langer leeft.
HydeèektniettneSr aenmy , al s aen den ongefiènften* .
Hvacht nietWijnedaên, o f mij n gefrodwe dienfteiu
Wat droef faeytgaetmy aen', wa t duicker of mijn fchorr,
Al mijn klpeckmoedigheit my nuontrocken Wort;
IkgMiw, i k tril, i k beef, n u wilt uacrdèfcneureri,
En dees ratnpfael'ge Man in uwe darmen fleuren:
Dat feaer'de Hel ontfluit, da t friöocken komen treên>
En voeren mv, cer'kftér f * voor duifent mijlen heen.
Laetraytoedatickberftj te n fbumy niet berouwen,
Mocbtickdeestrorietóeiin'svyands bloe t uytfpouwenj
Mocht ick in het gevecht ftervenin mijn gewaet,
En ftervenhondertmael, e n ftervenals Soldaet,
Het ftervenwaer mijn lief; rhaèr dus mijn rijdtte enden,
Als een niet-waördig menicb? 1cwo u ick my felfmocht
fchenden.
Biron die is gereet, vergeef - my mijn mifdaot»
O Hemel 1 'k weet dat gy de fondaers niet verlaet.
Ach! wilt doch uwen knecht met nwegunft beftralea,
En hem na defcn tijdt in 't eeuwig leven halen.
Terwijl ick ftervenmoet, da t het zy metter haeft:
Kom aen Scberprechter, kom, en zijt niet meer verbaeftj
Volbreng u lift terftont, e n ruckt my van het leven
Wanneer ick ben geknielt: de n flagis u vergeven.
En daermeê leidt Biron met al fijq ftaetencer,
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Aea'tdalen wasicklang» mae r heden valide neef.
Maèr fecht, ftaetvan my af, e n komt my nu niet nader,
Ick wil noch fpreken eerft mijn geeftelijckc Vader.
Biren binnen.
Mettteit vsnBho* kovMweêrotn epbefïeneel, enrort
bet hooft *fge(lagen.
fit. Lan g leef fijnMajcftey tin een langduer'ge vtefc»
Én al bet geen dat by met reen mag weoichen me<?;
Langleef fijnMajeiteyt, fo o moetens'alle varen,
Die door groothertigbeit de Kroon willen be? varen.
Lai^ Koning Hendrick leef, vervtoecktziinalifegee n
Die na fijnerf-recht flaendoor hare liiftghcên.,
Dat toen den romp begraef: wiltdae r all'faernaen keren,
Na'sHemeliwil, uVorf t en Overhedent'eer.ejHt;
Want die van dage praelt in heerlijckheyt en pracht,
Wordt morgen neer gFYcldt: neemt op dit fteryeaacht,
Soofukgy't moedigu| f van fchandig flerypnyryen ,
Want een eergjerig mcnfch falnimmermeer-Myea;
Dencktaende guldeJ^reucfcdieSoJononsoaJjö ,
"Welckègy hier alt' &em. voor uwe oogen fier.:
Hotmêchtifh, ,*d*f» c TVckof&*oi,
Gêmmmfckgmclygvowfijnaoodt.
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