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OPDRACHTe
gunft fult weygeren, en fo 't U. E. fo mishaegt, fo fhllen
wy door fhlk een mishagen, ons niet meer met het ranke en
xoereloofe fchip van onfe verrnetelheyt, in de grondeloofe
:zee der heylige Poëzy begeven, or, nier, door de balcieren
deftroomen der Laiteraren, in degevacrlyke k1ipen der al
gemecne oordelen te vervallen, want fôo onmogelyk als
?t een Vorft al de werelt wel te beheerfchcn s, ja onmogelyIter, is 't een pen alle oordcelcn te Dehagen. Maer ik t wyflel
aenU. E. mishagen, overinits de grootite verftanden vaek
de nieuwsgierig[te, van çgen fyct; en by wylen ftarren op
ièhepfelcn die Natuer de gevoegelyke maet der ledematen,
cnjuyite hoogfeleu en diepfelen van hare vormen, heeft geweygert; 't zy dat zy'erwonders, of de volmaekte omme
trek van hunne eygn leeft in fpeuren; want de Son blinkt
nok klaerder dan ii de omhelfinge der Wolken; dies gelyk
s de voinaektheyd noit volinaekter dan in de verfellinge
er mifmaekte. t Zy hierom, often miniten om dc Gceften
efpaunen, als de herifenen afgefloöft zyn, van de hoogte
er Hemcicn te meten, de diepten der Ze&i te emvademen,
e Nature te ontleden van belielte dingen, de Poëzy, het
oddeftilkite van alle, op vafte voeten te finten. Heeft U
fodanigeii mishagcn.

-

So acht ons eerfieling 't getal der laftcrmoden,
Als d' ongenaeÂb're Maen k, ot

baffen var. de bonden.

Doorluchtige Man; ontfiuiig onfe Wan-fchepfei op fuik
enwijfealiîe U.Egeoffert wordt; foo blyfick
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'.. Die ;onge lauwren pland ,
Aen Amllets gldfe plaffen,

zijner ondood waflen ,

Toone kunfiig wat hy was f
In 't dichten van een Gelas,
Dicht en doorluchrig waren ,
Haer ambachrs eerfte Waren:
Doorluchrigh , dicht en bjn
En fpiegel glafig zijn
Haer onverfienlche dichten :
Sy fpiegelen '. fy . lichren ,
Sy {lrekken voor een bril,
Men dichre {o men wil ,
My dunkt het belle dicht is,
Dar helder , fijn ,en dichr is..

ConfJanter.
Al

Op het höègdravend

TREURSPEL
VAN

J A N de V 0 S. Glafemaker.
hier de kunft op 't hoogft, de Schouwburg op fyn top,
S letHetTreurfpelopfyn
wreedft de waekluf1 vol van krop,
-

Noyt dtverd liet aciloud toneel 1flCt meer gcfprooks
Noyt fag nien by de Griek meer bloed geljat noch rooks,
Orellus ton d U :i IQU cl Jindr&;'ikus dic rae L
Endubcit wee op wee n wrack op wrack vcrhacft.
ilcdc ililt u worn , lact Ïh''ra vol gals
U tuIdcren voor 't Voick en ) icgeu door haer halsBosdadig Pelops huys , fwygt van u moordery.
Nu
hoopt op entort fyn fchelrnery.
Wtcr was'er oyt een dfch geieurr met meer geraes?
Dan daer ce kinders hen haer moeders Iactie acs.
Caj.'-,i,.ndra wordt gcïèncnt in Ro7alyns gewact.
Geknot van tong en handen eer, door ›s MoôrsvcrraetHier klacgt d' (Jnnoofèlheyt, hier dolt een hercules.
Hier krygt de Strcngheyt en harrnhertighcyt lijn les.
Hier Ilryd de Kafèrs kroon met d' ongctoomdc min.
Bier kyft de Oerlogs mont met 't Gecitel yk Hofgefin
Ick tta gelykbedwelmt Cli overitol pt van geeft.
De Schou" burg wort verfet, en fchoeyt op hooger lcetL
cr o? ftamt zL,'èhylus weer hier:
Ryll Sophociei
(L.Lc-.t hu;pzici dit ongewoon getier?
Neen 't is Ccli Ambachtsman , CCtI ongelettert gaft,
Die nu de ui.nttèhc key vn liclicn verralt.
Die noyt gften heeft acu Grieks of Roomfchc difch,
%Vij! nu de wercldt nen, wat dat een Treurfpel IS.
44thenen l het fcl , en frak ; ick fchrijt niet meer,
Die ons door Glas verlicht; vercuyttert ons al eer,

ÇASP4R vgz BhIERLE

Op ARAN en TI US-1
Wraeck en Weerwraccloc..,

En Adelaer gelokt van 't Capitool beneden,
JJ Viel op. en 't Leeuwen aes,. dien drijft de Wraek

tot moort,

J)aer 't Rooms gevogelte het naer gekermaf hoort,
En fweert t dier , met moer en jon en te vertreden
Dies dwinglandy verfchynt in grouwelijke kleden,
De nijd , wiens om.metrek noit recdlijk oog bekoort
Raekt op de been, en brengt de felle bloedtdorff voort
Melpomene, de Wraek hier zijnd' in volle-leden,
Zou den ontaerden menfch dit woeden 'e gediogt
Niet fchricken , zeydz indien 't ter Schouwburg wier
gebrogt?
Mit vat DE Vos dat woord en opent de gordijnen,
Van liet bebloed' tooneel der dieren wreed van aert
In Mcnfchcn fchijn Och wil ons t quaet in t het
verfchijnen
In fuik gewaed, 'vie bleef voor 't cjuaet-doen niet ver
vaert
J. VANDER. DURG
1
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Op het Treurfpel
Van

JAN vos.
Wijngod (foo de Grieck een kluchtige Poeet
D eVerclerd
met Xanthias fijn knecht een reyfe deed
;

Naer d' onderacrufc{ le Goón, om Vonnis daer te hale,
Wie beft Treur-ffclen fchreef, in fijne moeders tale,
De wijfe Euripides, offchrandere .IEfchylus ,
DIDaer van de omtia=nnder ni dcrtd oord'l en foo ofdus :
Waarom dat Bacchus, om de twill íiteck recht te feheyde ,
Een yders Vaarzen in een juyfle weegfchael legden,
Op dat de waerhey t uyt't gewicht der Vaerfen bleeck ,
En JEfchylus den Kroon Euripides af itreeck
Maer hadde Bacchus met een onpartijdig doge
Dit Treurfpel tegens d' oude eens ernílig opgewoge ,
Fly had J .A N VOS vereert met een gewijde palm,
Dm dat hy nu verftreckt der ouden wedergalen.
Lief hebbers, wie gy zyt, komt tien, van wat vermogen
Een geeft i, fchooii hy niet 't fchot>1 is opgetogen.
Een(ilafernaker, die ni^.t dan lijn moeders tael
En kan, verdooft de gl ar ts hy na van al te maal
De Dichters. Dies wy fchier veymoedig mogen fpreken ,
Wijkt Spanjen,Vrankt ijk,wijkt felt Romen,jawijkt Greken,
[ck weet niet of'er wel yet grooteis oyt uyt quam.
,Schept moed, 8 nieuwe hoop van 't machtig Amfierdam,
,En volgt de flappen van den ,Droit, van Vondel, Huygen,
En wilt de HengEkebron niet hifi en yver zuygen,
ao fal enen s zyner tyd noct i 1èggen , dat uw Vaars,
Mee we di welen dal de Sophokleefche Laars.
-

V C, T R S E N.

Gen Titus Andronikus een dapper veldw'overfle der
komeynen , na 't verdelgen der Gatten, hare Koninginne
Thamerá. te Rongen op het Ga pitoliurn , in Triomphgevangen br7ieht, a gierde Saturninus, toen k ey fer van Romen,
foo bevochten door de fchoonbejt der Koniuginne dat hy 'er de
,scepter , tot loon van weermin bood, 't weick zy hem wey^
Berde. ondertu f fchen raren de Wichelaers be f ig om Aran
't welck een Moor was, in t by zyn van Saturninus voor
t Outaer van M ars , te offeren, de Godfche Koninginne . ,
die haer .gevangen Veld overffe , wiens Boel zy was, in de han-

den des :cchelaers fag, poogde hem , fo door haer felfs ten
offer te bieden, > als door gebeden , te ont f ètten , 't avelk Sa®
turnninus , op voortwaerde van hoer weerliefde te genieten , bewilligde, fchoon Titus en alle de wichelaers de Moor ten offer doemden. A ran door fulk een oor faec op Titus gebeten,
roeye-ns , tot welf een hulp hy Quiro en Demetric s , de
Sonen des God fche Koningins, naer lange tegen- fireving , ƒór.

vervoerde, dat fy Baf anus, deseyfrrs Broeder, 'en Vryer
van Rofalyna , d' eenige dochter van Titus vermoorde, en
Rofalyna niet alleen jihenden, mmaer op dat 't fchelmf uk niet
gemeld fou worden , de Tong en handen af fnijden , hy felf
werpt Klaudillus en Gradarnard, twee Sonen van Titus,
in een put s daer hy alree een Helle.naet met Gout begraven
hadt , en firoyden °er voorts een fiekere brief , die als of° ze
door` de Moorders gefchreven was , den Pollander en Melinus, de jonijte zonen van Titus, kindfchap fou doen, hoe
dat zy Baf ianus , met hunne Broeders vermoort hadden op
de felfde plaats , daer zy de Rellennet met Goudt , dat quanfuys 't loon van de fe moorden (oude zyn , begraven hadden,
bclçlapt te werden. SQQ dra als den
om neet door de munt beklapt
Ac
brief
-

brief van Titus gevonden , en door Saturninus geleien, en
't Gordt voor den dag gebracht was , u'erden Polsander en
Melanus met dei woorden beticht , l oer over Saturninus hun
ier • door veroordeelde. De Moor , hier mee niet vernoest
maeckt , terwijl dat Pollander en Melanus gerecht worden,
Titus de vader wijs, dat de Key fer fijne Sonen , hy hei;
fijne rechterhandr wilde leveren, vcr jchoonen fal; die hy d, er
op afkapt en aen den Keyfer fliert; Q intus de Staetjongen
van Aran, brengt hein up laf fijns Heers, in plaets vara
ijn Svo en , de hoofden, en fijn afge pte band, Titus door

,

f

fulk„, een twreetheyt aen 't raten, doch door aenfpraeck van

Lucius, ren oude Soon , die overmits dat hy fine Broeders
met geiveldt ont fetten, wilden 't Landt ont f eydt was, en Markus fijne broeder weer aen 't bedaren geraec t , weert, op
de aenhit Ping van de Geeften .der vermoorden, Romen tot den
gronde te verdelgen , ober op Lucius de Regementen van
fijne vermoorde Broeders naer de Stads voerde, en . vind Aran
verfelfchap: met Quiro en Demetrius , die hem de hoeda-nighey: van R ofalynas verkrachtinge vertelden Lucius hier
door getergt , krijgt- Aran , naer Benige te enfl4ndt , dewijl
Quiro en Demetrius hun op de vlecht begeven, gevangen
en flierde hem voorts, in een beflooten 1<oets , naer 't ,tof
van fijn vader , daer Rofalyna, Askan us , 't soontje van
haer Broeder . 1cius , het Boeck der Her fcheppinge , overra
mits dat fee d Vrouwe dracht van Thereus fag, u fijnen
handera poog t te nemen , ober eer het Jon.gsken , van fijne
AMoeye ve r vt gt , na fijn Grootvader liep , die , door. Roza! rna , aeîieivefen, de verkrachting van Pillomela las, en
gekomen z' orde dier de Poeet feyt , en heeft de jonge matigt
verkracht , fooflaeg zy ' haer Vader het'. Eoeek upd e handetá , als of fy milde ƒeggen , dat fy op . fgodan'en wis ter1^r4Eht tras , waer op dat fy dan Markus , 't welk hoer .
.

Ooi

Oom ivas, geleert de namen van die haer verkacb: hadden,
met een Jtock,. in 't Zand fcl)ieef. Thamara, die door haer
Sonen kondfc1ap badt, dat Aran van Lucius gevangen u'as,,
met haer Zoons die f haer Gefpeelen
verfcbiHt Titus
noerade, in de gcdaente van de r1raeck, en foeckt hem door
falck, een middel wijs te maken, dat Lucius om de Moorte
ontfettcn, en hem vn kjnt te helpen, deoorfaeck..van alle
fcbelmery is. Titus, die haer aen de fpraeckkeruit , veynft
hetfelfde tegelooven; dies by haer op vôorivacrde dat z.y'er
in de gedaento van fijn Bode fou vcrvormen, om Saturninu
flierde. Soo dra als Thamera vertrocken tveer, vermoorde
hy 'er Soonen, en dee de jpieren braden en 't bloed met wijn
mengen 3 dat hy 'erna daty met Saturninus op de uytvaert
van Lucius, die tot loon van 't quaet , nyt lafi van fijnen
Vader, fo hy ƒeide 't hooft afgefiagen was, 't vleefch gegeten
had, dee drinckpn, en de hoofden door fijn dochter Rofa1yn

vertonen , dien Jij hier op, om niet tot grooter ramp te ko.

men doorJteeckj ; en Aran, na dat hem door eenes lofen[o1.
dering, in een kolck vol vuurs dec vallen, tot affche verbrandende en Thamera, in by zijn van Saturninus, 't hart
affloot , 't u'elckSaturninus Titus mtgeljc munt
de; waar over Lucius de Kaifer de dootfleeckgesft, en bekgmt door fulckeen wraeckdc Roomfche Kroon.
.

Het tooneel is in en om Romen, het Treurfpel begt
met den dag, en eyndight in de andere nacht,

PER

PERSONAGIEN,
SturninUs, Rooms Keyfer.
M4rkr!s Andronikis, Broeder vn Titus Andronikus,
Titus Ândronzkrp, Veitheer der Rorneynen.

Lucius, outIe Zoon van Titus Andronikus,
Tollander,
\
Melanus,
( Sonen van Ttus,

XLudit1us,
Gradarnrd. J
.Askgrnus, 'r Soontje van Lucius Andronikus,
Roz.elyn4, D)chter van Titus.

BajTuns, Key fers Broeder en Vrycr van Rozelyna.
Thimera Koningin van Godiand, Keyfers &uyd, crs
Arans Boel.
Quirp,.1
> Sonen van Thamera.
Dernetreus,
.'an, Je \foor, Veinheer der Gotten,
Leeuu'emond, Wichelaer.

kuintus > Staet-jongen van Aran.
Tacitus, Bode.
Roomfche Burgers.
Tenspeliers.
Rey van Gotten.

Roomfche 7uffien.
Androniz.enfer 7affrens

SWY GEN DE.
Roornfche Raden.
Joornfche Rechters.
Vier Kornellen.
i'hilîppus.
K4m;UUs

ARAN en TITUS.
HET EERSTE BEDRYF.
SaturnirJus, M4rRUS, ..4ndronikus, Baffianus, Roomfche
Rif-dcrJ, Reyvan Roomjche J3urgJren.
1§at.", T TIe fal den Adelaer fijntaje wieken fnuyken ,
VV N u Titus Ilnjdbre By: de Godfe Leeu doet duyken
Voor 't heylig Kapitool P en Ilaet Auguilus merk
In 't dartle gevelpracl van's Vyands metfelwerk.
Bf,rg.c~~ng leef Androniku~. Sat. Hoc. fchatcren.alle olken]
De faC1TI dracgt Titus lot door 't drift dcr bruine Wolken :
De wijde werelt waegt.van.fiilk een Scipioen ,
Die't Roomfche Rijk beflraelrgelijk de Middag zon,

,r

Titus, Androniklts.,

TbIlYi'2Crll, f}ttiro., Demetrias ,
l\rfela~z1ts, Klaedilles , Grtfl,damclrd.

P olleeder,

ORon1eRijk van roern !~Vtlat torfl u-hooft al krooncnl
VvT at [wait u hant al gouts'wat drukt u voer al tronen!
Hoc zytgeilaeg ornhcynt van Roornlus Ridderfchap r
Gy z.ij t tot opden top van Alexande~strap!
Hecfi Godc Auguftus oyt , befluwt van yferen drommelen,

Tit.

By 't hitfen der trompett' , .en't~oedigen der trommelen ,
Den Pcrfiaen geparfi, de buren van de Nyl ;.
,Uw' hopman hectt in 't Noord , gewapcnt ITICt de byl ,
De greJ+fen van Euroop, zceghaftig op gaen byten ;
En keerde 't wocde heyr der wetteloofe Schyten ,
En dreeffe met de kling , en klem van yfcre vuyf] ~
Op 't bcckcnec1 gefchaert, van breyn , en bloet bcgrujft
Tot in 't Rifeefch gebergr , dacr Tanais ~olven waflen
Tot voedfel van Mreor , en Pontus kille plaflen ,
De Godvergeten Gott": de farreude Sarrnaet : _
En d' overvinge Vinn", befchorfi met harnasplaer "
Als t' faem den kryg gerufl , met d' ongerufte Ru Hen'
En 't norfche N oortfchc Yolk, hcb ik de vlamdocn bluifcR
\r an

ARA . en TITUS.
Van God Gradivus toors , de Wrack verdelgt haer (peer,
Het Oorlog waigt van bloed, -'t j ati jnfche moordgeweer
Heeft lig gants fat geknaegt, de beemt komt bouliën eyffen,
Het paert wil na de ploeg, de kling buy t fich tot feytíen.
't Bofch fchreeut vat k om de bijl, de feyfen koets foekt ruif,
Het vaendel wil te pr nck , elk heeft de Vree gekuft
Dies vulde holle buyck der hongerige roeieen
Met gfindter°e.n wapentuvg, uw hand fal fepters oefen,
De wereld fy uw' erf, en ftreck u tot een troon,
En 't blaeuw' Turkoifche dank, een hel ge ernde kroon,
Sat. e ba.tigh ooriogs Helt, . n ,u us`helden wagen
Sa! u, ge1i)' k een God, tot aen de Harren.dragen:
la dat de Hemel felfs van ti kan zijn verheert
Dat heeft de z yl uw 's necks al fchragende geneerr.
it . G y die de troon bekleed van uw' ver oude ouderen,
Eu'r Rooms gewelffel rrots,als waer't met Atlas fchouderen.
GY,die de bijl van 't heyr en 's oorlogs f}andaer fweyt
En niet u itale vuyft een ooit van l jcke meyr.
Heeft Argos bitfe wraak de buyck van duyfent kielen
efwangerd met haer zaed', die fo veel du yfent zielen
n Phrygeu heeft gebaert , om Menelausgemael.
Te winnen, door de deugd van 't overzeefche fa€ ,
'ie fou omfnlck een-Vrou geen tien jaar willen kampen b^
Sat. Al fchakeldend 't geval een reex van oorlogs rampen,
Soo fchoor iick't harnas aen, en preften't heyr te velt.
o wetck een tooveres heeft Titus hier geilelt 1
Tit. 't Is Godiands Koningin.
Sat.
Wat boefem fou nier blaken
Om fulck een roofengaert, op lely witte kaken ?
O Goén ik ben gewondr ! ontbindtfe die me boeyt
En 't noyt gefen-gde hart in tnas fchooríleen, gloeyt.
dit® Daer is de Godfche prael.
Sat.
0 Juyfl gevormde leden
Hoe dring ick door 't gedrang van uwe Godlijckheden.
Hier zijn tot een geficneet , ®paerl mijns Hof-gefins
Op t apenbeeld' van Natuur, twce grootti vyandlns :
Dat 's3fchoon ,, en eerbaerheyt. Ik laet de Scepter flippen,
-

-

Indien ick met mijn mond op d'oever van uw lippen

Mag

TREURSPEL.
mond vol aix bro!jn
tlaer duyfent kusjes vlier op wieckjes van robijn.
,w' voorhooft (onder Voor • ten gogen toe gedolven,
In eenerg goude Zee van kronckelende golven,
WeerLttaelc het itralend licht.
De Vorti die fy gerui ,
lor m.
Het vuur dat vaardig brant, werd vaerdig uuvtgeb uit.
De eeuw' voldragen roos , met d' ochtent Zon geboren,
Berd door de middag Zon. op middag af ef&horen.
De min is als een bloem; een bloem is haeit verdom.
Sat. oo fchichtg is u ,i)k , - door onte heyr gefiort.
`: a v; U heirkragt was wei groot, maer groorer Lijn Gods roeden;
Noch grooter .onfe fond n loo lang fal Godland bloeden
Van uwegeeffelfweep a totalles is voldaen :
Dies fal ick 't Roomfche juk met- lyt(áe-- heyr ontfacn ,
De goude lijdfacmheyt berninhiefwaerfte plagen
Hoe dat de deugt meer lijd, hoe datfe meer kan dragen ;
Wat lijdfae beyt verteld.
Safe
Beeld eens ig a ions's
Dat glansen ziek ont ng , op 't welig f anendc ns ;
Stier mar tor proef van ruin in d' o deraaerdfcbe kokken„
Om Plutoos eurelrin , in fpyt der h:eWfche voleen
Te lIepen voor den dag van daar on c daeg rael blic r s
En iOO .d aF fiende Son voor $tfchrie lijck fchenfcl fchr ckr
Als in Alcides eeuw .oen haer parnyck tact linken
In t pekel van de Zee, foo fal ^ de Zon noch blinken

Mag (randen met een Bus

Van uw aenminning oog.

Hoe mijn egt een Zon t

o oorfaek van mijn- lest ! noem het een foute bron.

Lat. In koutheyt is 't eeg bron maer by den Averwïnnci
Een Zon die n y Verteert.
e eedera va n ee Minne
° ar ..
S ja vry voor 's Hemels ifraf, fe werden van de wind'
En Zee verfionden I dies fweer vey hy Venus kind c.
Kroondraeg er van mijn fiel ! indien 't uw C! bcfler de
Dat gy ten Bofch woud gaen langs Marjolijne hemden,
In Hazelare fchaeuw,' , ik volgde on}ve`r oeyr,
et bdy, faer eelt efel' t
Jo 'topgevore kleed
-
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Ick fou de Keyfers ampt in dopen lucht verpoofen 3
Gezereltop eer iruyk, betwllabant met rooien,
Geceptert met een ítock, omheynt met knablent Vee
Dies gun dat ik het heen van uwe boefe(-n knee.
trham. Een afgerechte tong is qu-aiij k te oncflippen.
Sat. Maer d' ogen van een Vrouw fijn Venus minne-knippen.
7rmrn. Ik haet . ik vloeck de Min, mijn oo en zyn te aug
Voor fulkeen krokodil; en doodeii;ke Siang
&it.- Godin van 't Gods gewen ! zijt gy nyt ys geboren ?
Geen pa - rt fo hart van huyr of't draeft naei Venus l`pore „
De wrevelige Stier, het horilelige wijn:
De logge \lalleváfch , de (helle Doliehmcm :
E nd' o°cerfiere Leeuw zijn vol van minne vonken'
De min is niet t' onrgaen in boffchen noch fpeionken.,
De fch ander' olifant is 't middelrift doorgriefc
e winden olien elkaer,, door onderlinge lhefd ,
. ►l hygende te moet: de dik befchoríle boeten,
O helfen ellikaer , de koele wattruroomen
Vermengen haer in een: foo faeyd de Min haer zaai,
E n (pint, met Chyntlia, een endeloofe draed.
o groote kracht des Mins ! mijn bodem is ol bre{fehen
Mijn hart is angebraind, het vuy ;r is niet e lelTchen,
,

-

Dan door uur' wedermin.
Thais.
't Is wellu die u quelt.
Sat. Is dei faseeken te vergeefs ? foo dient 'er day e elt
Want die te flaeuw verfoekt , die leert. een ander we eret3i,
a ..Wee hen die 't hevhg recht door mi lult overï%e geren, 9
Of f eunt gy op u macht die fop veel kronnen tori ?
De Vorft is om 't gemeen; 't gemeen niet cum de Voríi..
S y. De Vo ° elijke wil mag hier als wettig (re en,
^.^^. De Vorí die mag 't gemeen wel buigen, maar niet breken,
Want hoe hy meerder recht in fich op antire vind,
Hoe hy, om rechtte doen, Cch meer aen 't regt verbind..
Sat. Daer r gracu opat kufîen fit, daar is men ftaeg vol nugten,
ha.Daer't regt in 't fael be(}aet,daer moet de vr, heyt vlugten
Een .redelijke Vorfi doormengt het zuur met roer,
M e koop fijn gun{i voor (weet; maer niet voor menfen bloei.

Dien iie wat gy be taet , de Ltraf vervolgt de,Londen.
a^®
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Tit. wel volgtfe't Gotfche Ryk , dat eer fo ftrijdbaer. was;
Maer nu door 's Oologsrtoorts bedolven leyt in d'afch.
-rham. -- y leunden, als wel eer; op ons aaloude magten.
Tit. Die'tal verdelgen wil, die moet het al verwachten.
Die tot op 't hooghfte klimt, verwacht de laegfle val.
Dat tuygt het fmookend puyn van uw' gciloopte Wal.
Wat fich te fwaer verheft moet door fijn fwaerte fink en,
Fortuyn is van Belas, wcn fy begint te blinken,
Sobryieltfe tot gruys. Mar. Mevrouw fie watge doet,
Die Vorfen guni ontzeyt, die flapt zyn dood te moet.,
ham. Een redeloofe Verft verdelgt fijn eygen Muren,
En mack feh f iftot roofvan Vyandlijke Buren.
Sat. 0 in ! ,o min! b min 1 hoe prickelt liefdens pyl
In Saturninus borft ? Tit. Men fat dopr's Priellers Byl
Ten offer van God Mars, het hooft -der Gotten flagten
Dan fal den Goden Tolk, vol van Sibillas kragten;
Als Delfos Wichelaer in 's Heipels Vierfchacr treen ,
Om d' uytkommít van u min , van lit tot lit t' ontle Rcy van Tempeliers
4ran. Leeuw emond.
4

Die d. toom aes kri gs liet flippen,
Om het lieffelyk genot
Van Vrouw-venus malfche lippen:
dier de toonen van uw luflen,
die 't vuur des Krijs - uy:blu, len;
Stookt op uwen Offerdijch ,
't Muur dat u geheyliiht is:
Om de Gotfche Moor te braden,
Die wel in :'' . bloed durft braden
Fan het: f r jdbre Roomfche Volk,
Door -de free, J. :l: van fijn dolk,
. ran. oud op verfieend gefprook toemijn ver derfgefehapen
G eveinfde tempeliers, van God vervloekte papen:
BloctdronckcWichelaers; die, wen't u fchenfucht wil &
Iet plonderende gracu.w,, onkondig in 't gcfchil ,
Van Kerk en La ndbeftier, ontilaet vann al hun eden,
En
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n't faemgerotte fchuymi der veygevochte ftcden
A.lsof't den, hemel wou, op 't heyligRaedhuyshiti
En 't Rijk, doortepel wrok, en maerdkrackeel- efpliLL,
Ten roofgeeft aen den muyl van géetielijke Tygers.
ham. Is 't Aran ? Ja hy is't, o prael van alle krygers !
,Íran. 0 Godfche Koningin ! S zt. Wat zyt gy voor eer gal ?
, Iran. Die 't feherpgellepen flael , als u den Scepter paf;
'k Ben Gotiants Wapengod,die't Roomfe heir de' febrickenn
Door't donders van mijn flem,door Blixem van mijn b ic =A
't Is ,Aan die, gy ziet. Sat. Men geefhem voort aan `t vier.
Ara. Men geet' e Mavors Paep een groen bekran .e Stier;
Ofgiet de grage btyck der hongerige vlammen
Met Geyt en Bockenbloet, met uyt epikte Rammen
Door's Priefers Mes geflagt.7h.Wat eyll de Roomfe Vort
Is 't fuyver hartebloet ? doorprickel defe bor. 9
Maer niet die 't Godfche Rijk, als eene Wal, omhec te,
o gryíe Tempelier! dat gy mijn voorfpraek firekte.
Leeuw.Hy is Gods eyl'niet waerd,d e't Godlijk ampt bedient
Die voort gemeene beft Bert neygen tot fijn vriennt.
ham. Zyt gy dan op het naerft der Baktriaenfche heuvelen,
Waer datmen op de Zee, om niet in't Lant te fneuvelen,
Nacr het geítarnte reyft , van- een Leeuwin gebraakt 1
of is uw' wreede hartvan harde feeen emaekt ?
Ofzyt gy op het top der ftaeg befneeuwde Alpen,
of daar Thermodeon , met ys vermengt komt fw alpen
Met Beeremelck gevoed? ofzytgy voortgebracht,
y die van bloed bemor , in 's aerdbodems andre nacht
Haer voeten tegen dons aenfettcn ? zyn de kuylen
Van 't Woeíle Bafarien , feg, Roornfche Wichelaer,
U voedt er-steen ge ee ? feg, Roomfche ichelaer
o Vorft ! ontsla de Moor van 't fchrickelijck Autacr.
Sat. Wend u tot Mavors oor,die ons om 't bloet komt manen,
7ham. De wapens van een Vrouw fyn krachteloofc tranen,
Hoe heeft de raferny tot u fo breeden Brug?
Sat. Het eens gefproken woord kon nimmer weer te rug
Ivy is aen God verlooft, 't is billik dat hy fneuvel.
L`cu. Voort niel.voor't heyligh mes op dees gewyden heuvel.
. StaafblaetdorftigePaep. Le,eu.Die's Priefters hint verlet,
Die
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Die valt in 'S hemels vloek , als die 't gewyd befn'iet.
Tharn. Wie fag oyt menfchen bloed fo goddeloos vergieten;
Sy die gevoedifert zijn door 't fap der fuyker rieten?
Hy heeft wel wreed geweeff die 't eerttelemmer fleep,
Maer wreder was de hand die 't om te moorden greep;
Dat was de eerfte beu!. Quir. Sla u fcheurlieke poótten
In Quirus ingewand. Dern. Verdeig de Gotfche boten;
Hier is Demetrius borD. Th . Kom pletter Thamaras hooft
So werd het vuur des wraeks door Thamras bloed gedooft.
Leeuw. Het noodlot eyfcht de Moor.
Aran.
Ik eyfch het hoeft der guyten,
Die in fijn herffenfchael een noodlot weet te fluyten.
Of dichthun haer een Stix, een Acheron
Een nimmer fatte Hel een gloeiend Phlegeron,
Vol doodelijke pijn en endeloofeftraffen,
Een Veerman met een boot een rekel die met blaffen
Een yfere poort bewaert, fo houd men 't volk in toom
Met een vervloekte vond, een fchelrrifche Papedroom
Maer fo'er duyvels zijn, die tegens d'aerd fich kanten,
So zijn 't de Tempeliers met hunne vloek-trawanten.
De Vorilen vreefen meer voor 't mijters dragent volk,
Dan voor de (cherpe punt van eën verraders dolk.
Leeuw. 0 grouwel fonder ga t een marmer beeld touw bevez
Sat. Sogy öns min erkent, foblijfdeMoorin'tlevcn,
711am. Die lichtelijk gelooft, werd lichtelijk verleyt.
Sat. Wy fweeren 't by ons ffaE Th. Geen min wert u ontfeyt
Sat. Rijs Gotlands Godenprael. Leeu. U fetels zijn aen 't krakefl
So gy door Thameras min dees offerhand' doet Daken,
Sat. Ik offer (peer en kling voor Venus elpen Doel;
Want die Vrouw Venus eerd, die eerd haer dapper Boel.
Tit. Wy Romers zijn verpligt aen 't hooft der Oorlogs-lieden
Deez' flreng gedoemde Moor op de offer difch te bieden.
Sat. So weygert fy haer min. Tit. Verwindfe door de tijd.
Sat. Hoe kan hy die de min lijn boefem heeft gewijd.!
Tit. Gy kond, indienge wilt, dies geef God Mars geen oorfaek
Tot uw' en ons bederf. Sat. Gy toond' u eerfi als voorfpraek
Van Saturninus min, nu fchi jnt het d&t gy deynfl.
Ti:. Mits gy den offer ftaekt, die Mavors heeft geeyfcht.
,

;
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Sat. Bekleed het wreed Autaer net tien paer gladde Stieren:

la dubbelt het getal,
Mark..
God Mavors eyfcht menfchen fpieren.
Zit. -toe dus Zeeghaftig Vorft, en fernuw' des Soldaets
Gy brandmerkt uwe deugt , en brouwt in 't Ryk veel quaets.
Gy hebt als 't Roer des R vks, ten dienft der Krvgs-gehnden
Het bulderend Heyr gekeerr der vier onw nbre winden,
Aen d' fter was uw arm het yfege Noord getroof
Op d'Oever van Bafauts het helderdagent Ooft
Rhodiaens gebiet" omheynt ener foute baren,
Het overfwoede Zuyd 1 by Herkules Pilaren
Het foeter blafent Weit; gy hebt , gelijk een God
Van 't fwalpend Pekel- Schuym, met uw getakelt vlot
Charibdis barrenig , tot tweemaei door gefwomre n, ,
wie heeft de Pyreneen dan uwe hengft beklommen?
'Wie fchuymde "t Frans geweit ? nu komt een tenger Wicht
En dwingt die 't alles dwong met een vervroude fchicht.
0 toommelofe luit ! Aran. - Waer zijn de oude krachten
Van rijn gevreefde hand, die foo veel Romers lachren
Dat ik de foute tong die my ten offer doemt,
Schoon hy voor 't Rooms gefag, met Mavors eyfch verbloemt
Niet dat'iij k ontruk.
'k Sweer by dees groene telgen,
' t.
Dat 't Aerdrijk uwe bloed, en Stix u Ziel (al (welgen.
Aran. o gryfe fchuddebol ! is 't waerhev t ? . of is 't droom?
De wapens zijn u nut , als Phaëton den toom.
U w fileer zy u een kruk , op datge niet fulr kruypen ,
Uw helleroet een kop, om Bacchus uyt te feypen.
Uw galde beukelaer ver rekt u tot een difch ,
Uw fabel tot een mes , daer 't leckre wildbraed isa
De yfre fèhalifchoen bekleet de leef} der handen,
Op dat gy aen't gebraen u vingeren niet fust branden„
0 krachteloofe dwerg! Tit. Wie legden u her juk
Dan Titus op de nek ? Aran. Toen dienden u 't geluk,
Door 't vluchten van mijn volk hebt gy mar ` vaft gekregen
Maer niet door u geweer: te fo p is uwe degen
Ïjt. Wat houtcue? lafteraer ! bark. Hoe f etge dus verweet
Dat gy het Kapitool befparten wilt met boer
Steek
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Steekt 't lemmer in de thee; iaen vege hier neet de Wetten
Die Saturninus hand in Roomlus handveft feiten.

4ran. Ik [weer Andronikus i Baf Ik bid cu weeft geruft,

Eer 't uytgerogen (tael de lamp des levens bluft.

Mara Andronikus beloer. Tit Die 't aluaetdoen kan beteugelen

En 't qu^etdoen niet beltraft, die geeft 't quaetdoen vleuglen ,
De vreefe door de tiraf, is vyand van het quaed.
0 moeder van de min! wat ftroytge hiervoor zaed
4ran . Gy iult de ilijpfteen zyn , die elk het breyn tal fcherpen
En blijven fel f íb ftom p , dat elek u fal verwerpen.
Voort rekel flux van hier , men vind geen quader quaed,
Dan daer een Papetong wil fpreeken in den Raed.
Sst. Voort Bafliaen geeft .lalt, om Thai ras oor te ftreelen,
Met wind en fnaergefpel, doorworgt met maegde keelen.
Mark. Wie hier? 't is Lucius. Luc. Waer is hei Rooms Gefag ?
Sat. Wat jaegt u dus verbaeft ? Lrc. Gun dat ik fpreken mag.
Sat. Wat is 'er gaens? fèg op. Luc. 0 eer der Saturnynen:
Al 't land is op de been, een Swyn als twee paer Swynen
Heeft tig in 't welf vertoont dicht aen de TyberboordG
De Boulien zijn vol fchrik, en fchreeuwen niet dan moord.
Elk geef lig op de vlugt; de kloeken zijn aen 't kleppen.
Sat. Op Roomfche Ridderfchap ; 't is tyt om u te reppen.
Elk wapen fich met moed de nood heeft ons geper ,
Al -vat de nood vereyfcht dat is 't gemeene bel,
Rey van Romers en van Gotten

Leyne Wereld, groote Stad,
Die het Roomfche rijk herílelden 9
Voellerwieg , en Bakermat ,
Van fo veel befaemde Helden,
Geef het glinfierende `Wapen
Tot de Gotfche val gefchapen
.den de kaken van de Nijd ,
Die het al met roei doorti t.
Laet de fabel nu verfmede,
3p het aenbeeld van de vreede,
Tot een kouter voor de ploeg,
Want de krijg heeft haer vervoeg,
j

Door de val der. Gotfche lede.
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Tegenfang.
All' uw' roemen is om fonae ;
Roem op Thamars Oorlogs togten,
Op haer foete toverkon ,
Die den Vortt foo heeft bevogten ,
Dat hy't roem des krygs laet flippen
Om te krygen met de lippen,
Van de Gotfche Konirgi n ,
D'oorfaek van fijn eeri e min;
Want de Veldslag van twee monden
Slaet de borft vol foete wonden;
Wonden, die de Minnegod,
Door het minnelijk genot,
Weet te heelen op de fponden.
Toetang,
Septer drager van Europe
Die de wereld af fou lope',
Die de Gatten in het noord ,
Met hun ftrydbre bondsburen p
Sevenhaftig hebt verfmoort,
Onder't puyn van hunne muren,
Is'er tegen min geen wapen.,
Kan een Nora fich foo vergapen
.:en 't blanketfel van een hoer,
Aen de mond vol parlemoer ?
O vervloekte minnefchichten,
Die de flarkfte menfch doet fwichrei
Die den Leeuw der dieren Vorft j
Weet te prickelen in fijn borif.
Dat gy om fijn Gaa gast raten,
Wie kan uwe kracht nytblafea.
TWEEDE BEDRYF.
Quiro„ Demetrius. Aran,
Emetrius hou faut. Dem. Eer wijken Pindas heuvelei
tuie.
Eer dat Demetrius wijkt»
Dees' hand fat u doen fneuvelen
iir®
Dm Indren ik erven moet, ilr fteroor Rozlyo
f Jf
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Qu;r
_ De weerklank van de naem doet Quiro moedigh zijn.

. ra. Sacht Princer zyt geruft : 'k befweer u by de handen;
Die u , het middelrif, in hare mini ; doen branden,
Dat gy het woeden flaekt ; oud Room is eerli beklad
Van eggen broedermoord, al werd het sliet hefpat
Van Thamaras ov erfshot , dat hun tot doch fo wacker
In oorloghs onweer queet.
f r.
De phenixlyd geen macke^a
So lyd een minnaers oog geen tweede, by de maegt
Die hem, gelijek de beemd de verfie dauw, b haegt®
klkan. Hoe kan u oogde glans van Rozelyn verswelen,
Wiens Vadert Godfche ryk fo fchendig quarn verdelgen
En fcepten u geboeyd voor Saturninus troon
Een hoog-geboren f el denckt altyt aen de hoon
Die hem eens is o tmoet , als wafle in een ítempel
In herifen vat gedrukt: fo krygt de wraek een drempel
In het eerfuchte hert van een doorluehte bont;
Dies lyd niet dat de min uw' Adeldom bemorit:
Maer mint haer als dc luit uw' boefem komt befchieten
So filtge wraek door luit, en luit door wraek genieten.
Dem. Die lich te fchelms vergrypt, door overgeyle gloed,
Die fchaatvlekt fijne faam, en geefelt het gemoed. (fch:
Iran. Het fchelms en is geen fchelms fo gy't fchelms voorgo
Verdekt het heyli reit; xnaekt tornen tot een bloedba
Door bitfe borger-kryg , en Schipbreuk voor 't gemeen,;
Schept lult in dwinglandy, pleeg b] oedfchant , m+ -de ge(,
Die u ter wereld bracht, verwt uw' fcheurfieke handen
Met broer en fuflermoort ; ontbind de uyfe banden
Van Vetlas rnaegder.y bestormt het Godlyk fwerk
Schaft alle Godsdienst af, en boud u felfs een Kerk
Ment gift voor u gemael , dracyt stroppen voor u Vader.
V erfchopt de ware deugd; bemind de Land verrader:
Weeft fel op weeu en wees'; verkieit de wreedde men:
Tot uwe Tempel-paep, voldoet de helf&iie wenfch,
Geen Schelmituk is fo Sehelrns van Acheron befeten ,
of't werd fo 't wel gelukt, een fchrandere deugt gehete]
Ja daer de faam van waagt, 't is een nootfakelyk quaed
Dat men om belt wil doet.Quir.Ik fchrik Voor fulK eert d<
4
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. ran. Een edelaerdig Prins , die fteld fig in de kaken

Van 't waiikelbaer geluk, en wil fijnleven braken
So hy tig wreken mag. Een foete Schelmery
Behoud de Goden ;unit. De wraak is yder vry.
Die lig niet wreken kan, verzaet fijn wraak met vloeken
Gy kond indien gy wilt, doorleeft de goude boeken
Van Gotlands heldenaerd , wat heeft die niet be iaen ;
Die fig in nood. bevind, die moet f eh laten raen +
Quir. Die fig te Laaft laat raen fal lig haeit onheyl brouwen.
Aren. Die felver trouweloos is, die kan ook niet vertrouwen®
De tyd die draegt ons gunLt, het Hof is op de jacht.
De daed moet, met de raed, op een tyd zyn volbracht.
Die lichte langfaern draegt om yet te overdenken,
Wen 't voordeel van de tyd geiegentheyt komt fchenken
V erwaarlooit fyn geluk. Dein, So fy de fcher is meld,
Vervalt de Gotfche ftar in het .Romeynfch geweld.
fran. Een eerlyke maegd byt liever op haer lippen,
Eer fy,tot eygen fchand, haer mond yet laet ontf ippen ,
Hoe iytge dus verfaagt V Der. Ik vrees voor ongeval,
'ran. Ik vrees dat uwe vrees het werck berbrodden fal!
Want die fijn vyand vreest, die toont f ch overrompelt,
Eer dat hy met lijn heyr, 's Oorloogs moortkuyflhompelt.
V r. V oorf chtigheyt , in nood, is moeder van 't geluck.
Iran, Het is geen moedig Prins,die fig door vrees lact fnoeren,
iaat fwaer fchynt in't begin ; is licht om uyt te voeren.
Uw' moeders tweede bed verftrekt hem tot een wal,
Daer Titus domme kracht vergeefs op woeden fal.
cir. De man die draegt ons gunst.
a n.
Wat Titus in de koer
Vat fijne boefem draegt, bleek toen hy my ten ofer
Vn Mavors , had gedoemt, de gunft van 't hof is toet
Met honing ingeleyd , die ymant vriendfchap doet,
En geene reden heeft, die here tot vrindfchap porden,
Dat is viceltyds-een fchelm, of't fal een fchelm voorden ,
Dies wreekt u van fijn doen ; macr niet door dwinglandy.
Want dwang veroorfaekt vrees. De vrees baerd veynfery.
E,n't veynfen queekt verraed, wie hoed lig voor verraders!
Deen Argus liet fo gaci '. Dein. Hy itcrkt lig met de vaders
Van
O
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Van 't Geeflelijke Recht. Aren. Hun wieken zyn gekort.
De troon van hun geweld is neergeftort.
Dom. Siet toe wat datge raed 1 hy heeft een ftale wapen,
Die fich geharnaft vindmet,korfelige Papen.
Andronikus verk eít de krachten van't t .utaer.
Aran. Steunt hy op't heyligdom ? fo is'er geen gevaer
Orn't vuur van Titus wrack , tot in haer kolk te bl uflèn..
De geeftelyke ftoel , en 't wereldlyke kufèn
Syn tegens een gekant ; de Labbert fchopt de kap,
En dracyboomt het geweld van Mavors Prieflerfchap :
De rekels zyn te hits, hy muylband hen voort blaffen,
Hy lyd geen men.fchen fmeer op d' ofierki ft te fchafen ,
Hy flact hem uyt de burg, die Wyn met bloes gernengt,
Op Atreus moordbanket,, aen fijne broeder fchenkt.
Quir. Geen Rotfeta zyn fo doof, voor 't ruiLl hen van de baren
Dan Quiro voor u eyfch , ik fweer u by de fcharen
Van 't onderaard che Ryk, dat ik u meerder haet,
Dan ik u heb gelieft; ik walg van uwen raat.
Den;. Betoom' uw' gla4de tong, en oordeel fonder kennis
Detnetrius wreekt fich niet door Rofelynas fchennis.
Iran. Hier dient ecn kort bedrog; ik fet myn (innen fchrap.
,uir. Ik voegroe by de VofI. Dem. Ik by de Juflerfchap.
4ran. Sta Quiro! 1h, ey fta! Demetrius kom niet nader,
Want aerdryk braakt den geeft van u vermoorde Vader,
Maer niet in Talk een fchyn, als op de Gotfche troon,
Of als hy was in 't heyr en Ploeg den oorloogs-toon.
guir. Hoe laat hy lig nu hen? . 4ran. Met fpierelofe fchinkelen,
Syn pogen vol van vuur; ftaen in twee holle winkelen!
De baert die druypt van bloed; de hayren zyn bemorft
n't uytge fpatte breyn , hoe yf yk gaept fyn borft ,
Het aenfigt is doorkrabt, fta Quiro. Quir. Wat fal't worden?
Aran. Sagt gy het toortsligt niet, dat voor u overf000rden ?
?uir. Hoe Aran! 't is een droom. .Aren. Ik lil, als lillent riet?
't Is een waerachtigh (pook. Dern. Waer is 't dat gy het het?
-.Aran. Hier komt het op ons aen , ik fchuylme by dees eyken.
Dern. Wat eyfcht myn Vaders fchim ?dcoe ons tog eergig reiken,
guir.Doe kontfchap aen u Zoons. De , ie hier? 't is Rozalyri
Verleid met's Keyfers broer.
Baffler
B
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Jffiaus. Rofalina. Der,,etrius, Quiro.
flOe yflyk vloog het Swyn?
£ LHo e wierp het vuur en vlam , uyt fijngehate bIicken
RoLiefwaerde Baffiaen , de itoutheyt feifs fou fchricken,
So gy het fchrickdier fag ; dies geefu niet te bloot.
1)e min heeft u geleert cc vreefen voor myn dood.
Het is geen min; ô neen de min weet van geen teugel,
Nu is fe dus, dan foo; nufnelder dan een vleugel,
Nu trager dan een Rifp, nu kouder dan een Stroom,
Nu heeter dan een vuur, nu groender dan een boom.
Nu doorder dan een ftaed, nu fwacker dan een hallem.
Nu tlyver dan een zuyl , nu lichter dan een gallem.
Nu fwaerder dan een rots, nu blooder dan een Das,
Nu (tuter dan een leeuw af My dunkt ik hoor 't gebas
Der honden, die de Vort op't ongediert dce fchennen.
So fal't ons raetfaem fijn,dat wy wat bofchwaerts wenné.
Dern. 0 Quiro wat een fpyt! ik hoor hoe Bafiiaen,
De borft vanRrn.elyn in wederrnin4oet braen.
kan. Ik fweer ô falige îchim! by 't purper van uw' wonden,
Dat Titus door dit ftael eer larigh fal fijn gefchouden.
îzr. Hou Aran, Aran hou Aran 0 broeders laet u raen'
Dem. Wat wil ons Vaders fchuym? Aran.;Datgy na wraek fult
(aaen.
uir. Heeft Vader fulks gefeyt?
4ra. Sijn galm woud eerft nacuw' flippen,
Hy preveide wel wat, maer 't fmoorde infijnlippen,
Ten laetlen borfl de Vorfl van eedie gramfchap uyt,
En dreunden in mijn oor met fuik een fchoor gcluyt,
Gelijck wanneer de Zee de peyl vanfijne boorden,
Met euvle moet beklimt,door 't woen. van 't buidrent noor
(den
Ik fidderde van ang11! het hair rees my te berg 1
De fchrik kroop door mijn leen, en knaegdc tot in 't merg,
So gy de moortpriem vloekt; die Gotslands. wederftelder,
(So fprak hy en voer voort) deed' ylcn na de kelder
Van 't nevelige Styx; foo maek dan Titus huys,
Tot aen de grond-veft toe, verplettert werd tot gruys,
Pluk Rofalynes roos, doe alle broers verf'uypen,
In cene Zee van bloed: fie hoe my wond,-,n druypcn
Die
J3a
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Die ik ira 't Got(ch geweft , door Titus raet ontfing:
Van een daer toe gevloekt , en diergekochte kling.
Heeft Titus door fijn braven
_
Uyt had hy en verdween. Quir.
In Vaders bloed gebaed ! ik fal mijn wraekluft laven ,
Door 't fchenden van fijn Kind , in fpi Jt van. Bai aen.
ran. Die fchelm moet eerit van kant fo gy na wraek wilt fl aen
,Tem. Eer fal de jammerpoel tot aen de Starren fteygeren ,
Eer ik mijn Vaders fchim fodaen'gen wraak fal weygeren.
Iran. So dra als gy de roos van Rofelina plukt,
Is t noodig dat gy haer de gladde tong ontrukt,
So fal de fchendery by haer, en u. verblyven,

Quir. Het derven van de tong, fal haer de hand doen fchryven.
Iran. ° Snyt haer de handen af,
Qu r.
. Geen quaet fchynt my fo quae
Of ik fal't felfs betlaen. ilran. 't Is een Iofwaerde daet.
Saturninus. Thamera. Titus. Marcus. Aran. Puiro. De etriu.

at.

Aer is ons Wildfchut? hou, waer ° hat ra , mc
haer Zone ?
Tham. Hier is fe met haer krooft. Lat. 0 dochter van Latone f.
Begunflig onfe lacht„ maek Saturninus Bruyt
Verwinfter van haer Swyn : foo offert fy de buyt
Op't vlak van u Autaer. Aran. Tafdrager van oud Romen
Waar is het ongediert ? Lat. Het is ons gins ontkomen.
Tit. Pollander en Melaen komt herwaerts met n, volk#
Voort Lucius kom voort, bef et des modderkolk.
Ma. Ik hoor mijn broeders ftem, het bos dat fch jnt vot leven
rit. Klaudil en Gradamard loffen de Honden tevens.
Baf . Andronikus hou Rand. Luc. Hier Baflianus hier.
M. Elk wend fich weer na 't bofch, op't fchichtig jacht getie
Thamera. Aran.
Tham. Wat reeden heeft mijn lief dus ongerijmt te (preken
Iran. Geveynfde Tooveres , 'k (weer dat ik my fal wreken
Xham. Doe kondfchap van u wraak.
Iran.
0 duldeloofe fm,art
't Is Aran in den mond, maer Satcurnyn in 't hart.
-&ham. Ik bid mijn tweede Ziel! Iran. So ga by Arans S a e
U tweeden BruydegQln den grooterg ,hoQren.dra er,
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Hy toeft t ins.in 't bofch, uw' doen is my beau ,

Ik f e den tyt te moet, dat uw' vervloekte luff ,
Op gey heyr afgerecht , fo buyten 't i goor fal hallen,
Dat 's Keyfers koets, teri1zyk, naeb warm fal zijn van pollen,
`at fal het weerdrig hofaterlingen zijn;
Tham.
0 woorden als fenijnl
Heb ik , door uwe raed de moordíieek niet gegeven
,zien mijne Bedgenoot? op datge na lijn leven,
Te veyliger foud zijn op 's Konings Ledekant 3
Daer ik u heb geftoofc met heere minnebrant,
Denkt gy alreeds niet meer, hoe gy de door ontfnapte ,
Toen ik wou dat men my , voor u het bloed aftapte ?
Ondanckbre luEt-genoot , die Thamras gunfi verfchopt ,
t)aer uwe dertelheyt fo vaak mee heeft gepopt.
Irma. Toen ik in 't El4ènbofch mijn lippen wou ververffen
Aen uw' farpfoete mond, omheynt met purper kerffen ,
Toe ftietge my te rug, en deyfde van my af,
Dat mijn getergde- min geen kleyn bedenken gaf; (* jaloufy.
Want * minnen-dryver liet (fo groot is haer vermogen)
Door 't veynfen van een Vrou met meer dan duifent ogen.
Maer hier bleef't nog niet by. Voorts quam het Rooms gef g,
Gy ylden hem te moet met fuik een lief gelag
Als Venns, vol van gloed, haer boelfchap plag te naken,
Hy plukte met zijn mond de Roofgin van u kaken .Ik fpoog myn galvan fpyt. Tham. Al wat ik heb gedaen ;
Dat heeft de nood vereyfcht . had by ons faem Fien ftaen
Met onderling gekus , hoe fou fijn gramfchap woeden,
Want yverende min wil altijd 't quaets vermoeden
Dies wees in als geruit: want Saturnyn de Vortt
Die leyd my op de tong; maar Aran in de borif.
Ik f eer'u by myn min! zijn hartaer af te flooten :
Eer hy op't bruylofsbed fijn luften heeft genooten:
Indien .c mijn Lief maer luft. ,4ran. Sijn dood die lufime wel,
Maer hier is brevn van doen, hoe ment int werrik tteI.
kam. Doe fo 't u beii geval. Aren. Die (onder overwegen
Yet forgeliiks bellaer, die vind fich licht verlegen.
En die voorfichtig is en iangfaerxi in fijn raen ,
✓

Maer vaerdi-g in het doen, T hom. Wat kan ons tegen aen ?
De
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De kracht van uwen arm fal u een raedsman firecken.
.Aan. Een groóte fchelmery eyfcht tijd om te voltrecken.
Tham. Gebreekt het aen u nmacht? .4ran. De manllag is gering
Alwaer 't in 't vlacke Velde niest een gestroopte kling
aer wat de Leeuwenhuyt niet voegfaam kan bekleden
Zal 't voffenvel bekleeh. Hier dienen litigheden',
Dit fchelmíluk is rijp. De angel van 't verraet
Bekleed men door de tijd meteen beveynft gelaet.
Uw voorfiag is te ruw', men moet het eerft bedii%Ien ,
De beyrel kan een block wel in een beeld verwiffelen
Iacr 't heeft fijn tijd van doen, de tijd die doet een fpruyt
p allen van een boom; dies flest de neerílag uyt
Van iiet Romeynfche hooft, de uur is niet geboren
Van Saturninus doods Ik heb den val befchoreh
Van Titus uysgehn , en 't is alree 1°o var
Dat het in rbeyd, gaet ; eer Pborbus fijne kar
d' Oceacn bedelf: fal Thamara bemerken
Wat haer gehoonde Lief aen Titus Sram fal werken.
Tha, Wat heeft u breyn edi t? Iran. Ik heb uw' Soons fo vee
Door mijne raed gebracht, dar Rozalinas eer
Van daeg verwelken fal, en Bafanus fneuvelen
Klaudil en Gradamard fal ik van defe heuvelen
Doen fmooren in dees put. Tham. Hoe fal 't dan vorder gae
Met hunne jöngtle Broêrs, Pollander en Me}aen?
Iran. Mevrouw weeft maer geruft, ik weet het fo te brouwen
Dat mende jongfte Zoons voor broederbeuls fal houwen.
Dies heb ik by dees put dat hem de dood fal doen,
Een Hellemei met goud begraven onder 't groen.
Daer toe heeft mijn vernuft , om 't fchelmUuk op te togen,
Een feker Brief gedicht, die ik zti 't bofch fal ftroyen ;
Die van 't begraven goud, en van de broeder- moert
Sal melden. , Ay 4 fchep moet , fo krijgt de wraek een poon
Thaaz. Hoedanig is de fin ! . 4ran. Mevrouw die konfe leien.
Wat dunkt u van 't bedrog? Tham. Hier isin't miule vreft
Het fchelmftuk heeft (chijn ; maer elk is een Soldaet ;
Dies wacht u voor de Broers.
.4ran.
Noyt lukt het quaet fo quaed
Als d' agterdogt wel dugt : boe (louter, hoe verwoeder .
e
;

;
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Hoe braver uytgevoert , de iloutheyt is te meerder
Van bloeyend' achtbaerheyd , de achtbaerheyd van macht ,
En macht van overhand , daer elk fijn heyl uyt wacht ,
Die naende goudmijn (leekt , moet fig den arbeyt troof en.
Die naei de parel duykt in 't parelijke ooflen ,
Ontfiet fch geen gevaer : fo doet de Gotiche Moor,
Dief-h geprickelt vind van een wraekgierig fpoor.
Ik fal tot op de troon van Satuninus klaveren,
Alwaer de. wet mijns wils, al donderen fal daveren
In's aerdrijks andre dag, maer't heelt lijn tijd van doen;
En wie'er tegens (treeft, fal 't met fijn hals vergoen.
th. 0 oorfaek van mijn min! Aran. 0 oorfaek van mijn lullen!
.3afj aius. Rozclina. 7hamera. Aran.
Oe Thamera by de Moor ?
J
,Roz9.
Ick fag dat fy hein kuflen.
g^r. Ik fa ; , en fie het noch , is dit de Gotfche telg?
Wat houtra irae , dat ik haer niet dadelijk vei delg?
?oz,. Ay. Baffianusfta. Tham. Gins fe ik yemanr komen.
"Iran. Vaer wel .me-t defe kus. Th. Verfchuyl u by de bomen.
Ir. Vaer vel \Tortin, vaer wel. 7h. Wie raed u tien fo fout,
Te komen by de bron, daer Thamera f eh onthoud?
f Wie raet de Gotfche Vrou de Gotfche Moor t'omvangen
Dien fy y gelijk een klis, aen fijnen mond bleef hangen.
,ban. Ik Twee- den laffe Prins! Baf. Ik fweer de geyle fnol
' ha?. Ik fweer u andermael ! Baf Sweert by u fwarte Pol.
Lox,. Laet gy u eerbaerheyr om fuik een fchrik-dier flippen
j Om fuik een Verkens muyl , met ongekrulde lippen :
Wat heeft u dus bekoort, fijn oogen vol van.vier ?
Sijn krulde Satirsbaerd , fijn backes als een Stier?
Of't hayr als lamre wol ? of lompe ledematen 1
(roet,.
Of is't fijn platte neus , met opgefpalkte gaten ?
Ik fchrik voort fchrickelijk beeft, befmeert met fchoorlteen»
tham. Had ik Dianaes macht, mijn ,luft was al geboet
1 Aen uw' vermetelheyt. Ba(. Uw' nnagt die fal niet haperen
& om Saturninus hooft met hoorenen te bekaperen ,
1 Als o f'tA&ieon waer. 7ham. t Sa bengel ga van hier
E Met uw' albafte pop, voort dartele Venus dier;
b a fluks uyt ons efieht, verlaetdeeg groene bol hen :
I
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Uw' kindsheydt is de roe noch nauwliks ontwoífchen,
Hoe lang ls't wel verleen , fcg opgefmokte beeld
Dat gy in 't k nderhoofmmet poppen hebt gefpeelt ?
Ro hoe lang is 't wel verleen, dat gy de Dotten hoonde,
Toen gy uw' Egemael het hooft met hoorens kroonde.
Tham. Hoe lang is 't wel verleen, dat gy met Bafiaen,
Hier in het eenfaem. Boich, uw' minluft hebt voldaen ?
oz,. Hoe lang is 't wel verleen, dat gy uw' helfche luiten
In d' uytgeftrektcn arm van uwen Broeder bluften V
77,am. 't Was op den felfden tyd, dat Rozelynas moer
Haer bed ontwyen liet van een . oskaenfe boer.
Roz,. 't Was toen u Vader hem by fijne Moeder voegde,
Die zyn vervloeckte lult op't bed haers mans vernoegde.
Tham. Swyg Rozelyna, Twijg, uw huys dat is berucht.
Rc Seg alles wat gy wilt, maer fwyg niet van de vrucht
Die gy by Aran hebt. 7harn. Wat was uw' eerfle Vader?
Een fpcelk;nd van -God Mars, een fchelm, een verrader,
Een moorder van fijn broer, een die 't Sabyns gcflacht
In 't midden van hq-t fpel , beladig heeft verkracht.
Baf Help Vader Romulus;7h.Help Quiro!help uw' moeder?
9.

uiro.

Qiir. Thanara. Deietriww. Balfan .
At eyfcht myn Moeders fchrecuw'

Door oot des Keyfers broeder
Hy lafiert onfe flans, en boet uw' tuft met haer. (Veere
RoZ. 0 fehellem wat is uw' doen ? Der. -mat werd gy wel ge®
Than. Stopt Rozelinas mond, hangt 'tlykaen defe' fruyken
V-erfchuyl met Rozelyn, om hare roos te plu yken.
Thans.

IET laudillus. 7hamara. Gradamard..lraia,
Klaud. J7 Acr is het ongediert ?
Tham. VV
Gins-borf het uyt een bom.
En 't yld' eert op ons aen, macr raek in defen bom.
Grad. So is 't in ons geweld. 1. So fal't ons niet ontwortelen
Grad. Sagt,fagt me dunkt ik hoor het ramlen van fijn borftelen,
Tham. Voort Aran, nu is'ttyd,
4ran.
Legt d aer vervloekt geflacht
So fil't u Vader geen, die my ten offer bracht,
Th am
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:rbam. So inbet men Titus Stam tot acri de wortel fnoeyen
Op dat s in eeuwigheyt , niet weder komt te groeyen.
ran. Ik heb den briefgeftroyt; 't is tijd dat yder vlugt.
Klazid. Help Vader, help, help.
Marcus. Gradamard. Saturninus. LuCius. Titus. Klaudil/us.
My dunckt ik hoor 't gerucht.
Mark.
Grd. Help, help, ik fmoor. Kl. Helpt, helpt.
Sat. Het fchij nt by defe Linden. Tit. Het is defe put.
Sat. Men fal't gcheym wel vinden.
Voort bacl ons fackellicht, om door de duyernis
In aller yl te fien, wat hier verborgen is.
Luc. Hou Iland wie datge zijt, of meld u door het fprcken.
.Mar. Het is de Vori fijn broer.Luc.Hy hangt en is doorftcken.
2 it. 0 hcylloos fchelmftuk! ô wreede dubbie moord!
De eene door het fwaert, en d' andre door de koord.
Sat. 0 Broeder Baffiaen! ik fweer u doodt te wreeken,
Al fou het Roornfch gewefi verfuypcn in de beeken
Van het afgetapte bloed. iit. Al was 't mijn eygen fact
So wil ik dat de wraek de handen aen hem flact.
Mark. 0 wackre Jongeling, de donder moct hem pletten,
Die op u dappere boni de wreede kling deed' wetten.
Luc. Driemael vcrvloekte hand, die tot fo boofenfcyt,
Daer 's hemels Heyr voor fchrikt , de ftroppen hebt gedreyt
Sat.Moet ik mijn Bruylofs-Wijn met bloet en tranen mengen?
0 doodelijke drank! de blixem moetfe fengen,
Indien ik my niet wreek, fo is mijn magt onnut.
Tit. Kom herwaerts met de toorcs, op dat mn in de put,
Daer moordgelchreeu uit klonk, tot aen de gront kan kijkê.
Merk. Ik lie ycts fchemeren. Tit. My dunkt ik lie twee lijken
Luc. Indien mijn Vader wil, fo dael ik met 'er vaerd
In d uytgedroogde put, want hier is al de ard
Ten gronde toe uytgefpat, fo dat m'er als langs trappen,
Met toorslicht in de vuyft tot ode gront kan flappen.
rit. Ga voor wy volgen u. Sat. () aler lieden Stad!
Die tweemuel twaelt mijl, mt uve muur omvat:
Roemt geen meer op't getal van vierd'half hondert templ,
Nog feven hondert toois, dees die de hondert drempelen,
Van t hooge Kapitool, alsjongfte Redbeklom;
Eyfcht
-
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Eyfcht een verdagen hert. Och ! vroeg ge lurkte blo . .
`ptt. O ramp d b roote ramp, o fchrickelik vetooiien,
Klaudil , en Gradarnard, inyn levens waerde foo ec .
Wie heeft u dus-verdelgt ? Luc. Klandillus' hcrilèri vat
Is t' eenemael gefch eert , hier legt het breyn gefpat,
En Gradarard, b fchrik ! is 't aenficht heel aen mortelen.
T it. Qp,op bloedgierige wraek, [chiet u verwoede wortelen,
In 1 itus i ngewan d , ach Markus !, ach acht ach.
i rk. Men beurt de lyken op, en draegze voor den dag.
1it. Ik h et, ik vloek den dag; ja Titus fchuwt tig felvveiz ,
Gy fuit Andronikus in delen pist bedelven.
iar.Khm Broeders,klini,ay!klim.Tt.Dees' onderaerdfeMz'ii
Sal uwe Broeders lyk tot eerre graffee zyn.
Luc. So gy hier blyven wilt, wie fal de wrack aenfdhen:dennn
Sat. O Ba anus dood ; ®brontier van dienden;
wit. Vervloekt d' afgri jffelik' en onverfoenbre daet,
Die God, op fijne troon voor 't eeuwige voorhooft faet
Och! kan d' aliiende Son aen's Hemels weiffel prijken,
Nu fy haer oogen hart op deez' bebloede lijken
O weet ó barens nood' b bitter ongeval!
Dat all' de Romers treft, mnaei Titus boven all'.'
Sat.Wraek hemel ,hemel wraak. rit.Ofchrik der dwingelande
-Die uws donderkloot, en blixem t'famcn fpande '
En wurpfe met u vuyft op Typhonas torrenkat,
Och! wreek u van dit bloed, dat u in.'t aenficht fpat
mark. 't_Is noodig dat gy deez' zieleloofc lyken
Op 't midden van de markt, acn yder een laet'kyken-,
So wordende gemoén van't.Burgerlik geflacht,
Ïaer eyfch van burgereed, tot fuik een wraek gebracht
Die d'overfchell.e Facm fo yflyk uyt fal blafen,
Dat fy met hertrompet het aerdryk fal verbafcn.
Tit. Hier leyd een brief ge royt.
Mark.
:en geefze't RoomfchGef, g.,
Op dat hy,, fo'them lult, den inhoud lefel mag.
Sat. Hier fchuylt de fchelmcry.
Tit.
Wie heeft ons bcfc oren
Sat. vers aed , (helaes l) v ^rraed.
Ik bid u lact't ons horen,
,

-
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Saturn. Pollander en Melaen de wr zek veie heef t haer hifi,
Met BaJJinus bloed, alree een w eelgeblufi ,
LT -v' broeders zy verdelgt dar ik d' o#fangengave n
(Het loon van dej e moort J orgvuldi, heli begraven.
I"oor't melden van de
^ aerd. let hofvan
van Seaturni jn ,
Heb ik ten dienli van u belooft een Proz.erpïln ;
Want diejijn haet erg leet , door leet doen 1'o „egt te v„r°ee
Diemoetg.eenJ'chehnj'iuk ten halven latenJieeken.

Hoe ritus, uwe ons Iaen die naorrfenval
Men fock niet na het goud : Wat braakt de tijd al gal G
Tit. Ditfchelm(luk is gedicht.
Sat.
Wie kan dat oordeel arij ken
Tit. De tijd die 't al ontdekt, die fal't de Vorit doel blijken
Sat, Wy Wachten op geen tijd, dc blijken zijn te klaar.
Uw' Sonen zijn beticht; ons leven loopt gevaar,
Ten fy men uwe Soons to dateli k. doe grijpen,
Om d' oorfaek van de moort uyt hare tong te nijpen.
T baanera. Sat crninus. dr.`an. Titus. `Marcus. Lucius. Quiat, s .
Weerde Bruydegom' hoe is uw' tiruyt geiteurt
T ham.
Het aengefigt doorkrabt,cn 't Lijfcieraet gefcheurt
Sat. Wie darde fulks be Iaen ?
Twee God-vergeten Schelmen
Than,
Maer 't aengeficht vermomt met ..lii lierende helmen:
t. Verhael het hout beflaen.
Ik fchuylde hy een bron,
In fchaduw van geboomt, voor 't branden van de Son
Dacr ik met eenen fchelp, een luttel water fehepte ,
E n eer dat uwe Liruyt de triffche koeldrank lepte ,
So greepree d' een by't hayr,, en wurpmè voort ter aard,
En (prak: ó Kayfers hoer! men.fal u door het fwaerd,
Den dalen na het rijk der woede rafernycn.
Wat fwomn ik in een Zee van al te grooten lycn
.Ik 1=chreeuwde dat het klonk, op't yil:lijk gerucht,
Verf; reen de` Got%he -Moor, tegenop de ducht
Maer .Aan is als dol de fchenders na gevlogen,
En (onder lijn ontfet ik had mijn Ziel gefpogen.
Lat. Op#Ridders , Riddersop , v y zip n althans verraen
Belet in aller yl de monden van de paen.
Iran, 0 wij dberoemde Vorft u grond ve ¢is ac 't fpatrenn-.
Ten
„
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Ten fy men Titus Soons ioo datelijk doe vatten
En firale met de dood , de wrack moet zyn-voldaen.
7t. Wat oorfack heeft de wrack na Titus Soons te iaen
dr. So haet als't woede fwyn mijn fwijnnfpriet was ontkomen
Sprong ik van uyt de fch .uwv der blader-fijke bomen,
Ik,gin op 't fchreeu.wcn aen , en vond Mevrouw gevat,
Dies ik, get erge tot wraak, vol gramfchap derwaarts trut?
De fchelmen aarzelden; meer ik, geheel verbolgen,
3eitond de vluchters met het naakte ftael te volgen;
Sy fchuyldcn achter 't loof, en de&i hun helmen af,
Toen kon ik Titus Soons, de fchcnners van u laf,
Pollander erg Melacn. Sat. Leef lang S cer der helden
Die Saturninus bruyt in hare vryheyt Relden..

Aran. Dit lemmer is der een ontvallen. Sat Dit geweer
Hoe' is 't Pollanders kling, nu twijifelen wy niet meer,
Of Titus Huyfgefin, heeft onfe val gefchapen ,
Ik ken 't vergult geven, dit is den e^hclltnli jii wapen.
Paan. Wat leven hier voor Down?
De letteren van dit blad
Die hebben Titus Scoops, met dele moortbeklad
Tham. Hun broeders, en d broer fo jammertik doen í erven
Sat. 'k Wil dat men Titus Soons van lit tot lit doe kerven:
Elk geeffch bofci h vaert in, en foek waar datfe zijn,
En fleepfe streng geboeyt voort Recht van Saturnijl
Mark. De Vorft die fie wel toe; 't fyn reddelofe dingen
So onbewutlen Pluk"d'onnooflen op te dringen.
Q u:n. Hier is het heylloos goud. Sat W atfeytde Vader nu
Tit. Ik feg gelijk als't is, dat ik voor 't fchel. nf uk gruw',
En fweer't vervloekte feyt op't alderwreetfl te lonen,
Tot foen van uwen broer, en mijn vermoorde Sonen ;
Maer waer het fchelmftuk fchuylt is duyfter om te raen.
Sat. Het duyfer is ondekt ; , Pollander en Melaen
Syn Titus eygen Soons.
Wie heeft den brief gefcheven,
Tit.
Sat. Die voor 't genoten goud dees moorden heeft bedrevene;
Tit. Een die de goude lofvan mijne Soons benijd,
Die fy, ïn't Gotfch gewefl , verdienden in den ftrijd.
Schoon 't waer is als gy fegt, . fo porren mijne daden,
»
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Die ik voor Rornen de , u wreetheyr_ tot genaden.
Doet Romcis hei: ik niet , o Roornfchc Burgrvoogt
Macr wie kan 't heldentuk., (da . ader mond van boogt
a daer de Facm rne , ftof ) va i Titus tong verfwei !
Gedenkt u wel den tyd van onfe burgerkey ea?
at was 't taaloude .Rooie een yt. ;tir rnoo:t-toneel 1
Het Raedhuys vol verraed ; de Tempels vol kraci -kecih
Elk huysgeiin ge fplifi, het krielden in de Itraten,
Van felle plo.nderaers , de moord was uytgelaten.
En holden door de Stadt, och! niet hoc fhhelle ichrecn.
Qu ,m d' onverwachte dood het Kapitoolbetreen.
Hier fag men, tot veel leeds, het fioopen,der gebouwen
Daer woeden van de mans, gins kermen van de vrouw cm
Hier 't slepen van de doen, die neen van overal
Ten veofteren uytwurp , de markt was met een wal
Van lyken afgefl een , daer d' acngehifte gilden,
Na fch.oppen vn de Raed , haer raferuy op feil den.
De Ridderfcp befwe k , het gracu was faem gerot q
Elk vlamdë p de buyt, die fijnen erfgenot
.In twijfel had gebracht, om hem te overleven,
werd van fynErfgenot een mes in 't hart gedreven
So lloeg de eygen baat de handen, aen fijn vrunt ,
Deen ging fijn fclluldenaers betalen, reet de punt
Van de vervloekte kling, een adder verw d' fyn handen,
Door een verjaarde work;in.'t bloed der bloed-verwandenn
Een wreeder bluften 't voer, van lijnen erfkrackeel ,
In 't uytgefpatte hrevn van 's broeders beckez .eiel f
Sulk een dard ✓t fel fis; Raai in 's armmptmans hoef, m wringen
Op hope van lig felfs in 't open arnpt te dringen,
Die fijne boelfchap had befvv`an ert , door de tyt,
Die maakt f g , dat te pas, de fwangere boelfchap quuyt.
13e balling, die lig vond van 't bur eríchap verteken,
Quarn lig, met euvlen moed van 't heylig vierfchaer wrekê,
Geen fchennis fo vervloekt, noch gruwel fo vol fchrik,
Noch wreetheyt fo gehaet, en bo ft'er oyt Styx,
Of't ging 'er toen in fwang. De witbefneende hayren
Verfchoone d' oude niet 7 noch»d' onvo i w alle jaren,
D e Bloem des jongelings , noch d' achtti aerheyt des mans.
Deer
0
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Daer Rornen roem op droeg, in doorlog met den Frans;
Noch 't wecuen ik n de fchaer der eter elofe vrouwen
D c brèydeloofe lu des Ic hennders niet onnthouiwen :
onli0000fe1heyt q amm't kind lnn't woeden niet te baet,
Noch 't G odgewyde kleed den Prieftcrickenftaet,
Het i eyli do . was hei t tnet gloé;ent puyn bedolven;
Men f g een Ze , van bloed in kerk een Raedhuys golven.
kroon;
eit.aetfueht greep u ftf, enitak naar
Die duig gnam Room te t a.en op dertig dt.j fc nt do«n.
` íe kon ( raferny , daer't wij dberoemmtde Roven
Dat pas va,n 1VVanger ging, dan Titus tong, betomen?
Ik decs' in reden. [tarn: fehioonn dat de rafèrny
Nageene reden hoort, fo dee'fe ttoeiï navr rny.'
Is dit inyn loon, dat ik uw' ihardfleen, en outaren
Tot noch toe hebt bewaekt VOO! 't WOeclefl der J3arbarci
Dit'subefold ing dan, a overoude-tiara !
Wceg al het goed en quacd dat oyt i:Í,z oorfprong nara
Van Titus huyfgefin , ik fweer u dat rni n degen
Veel fwaerder dan de fout aca my ie Soo ns f^1 wegen.
Lil. is't billik dat men deugt met ware deugt bekroont?
't Is billik dat ment quaed met euvle wraak beloont.
rit. Die iig uit euvelen w reekt,di c wreektt fig niet uyt oordeel.
Sat. De wreeklu1t van de Vorft , die neemt fyn macht tot
voordeel.
Tit. Die feh tyrannig wreekt, die fehandvlekt fyne Troon.,
En meekt fyn onderda.en terg dienft van - s vyands kroon.
Sat o Dooi 't wreken k .n en. V r de krijt fyns ryks vergroten
Door 't wreken werd de Vorfi vanfijne troon geheten.
De V orft dip wreekt fich wijs, die door vergeten wreekt,
So mmm tikkt dat fijne faem tot dooi- de wolken breekt.
Satf aer't quaet doen, door de liraf inn. teugel werd gebouwen
Der kan de Vorft hij 11 troon tot aen de flarren bouwen.
zit De wieethheyt, en cie Ilrat` yn ongelijk tn waeit.
De ftreng bepaelde (irafhiiaet in wettig f eert.
Dc wreetihheyt in het hert der °vvrecde dwwitngcia ncde .n.
,

,

,

Sat. I)e 0-4 1t wreekt _tact. let leedt, de Y4 1 á 1`n en W icr chae
?

Tit. - okorf i! een r ediik VorfI gch u y 4 á't \vlcekcn ma c
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dat. Maer niet acn die fig heeft befoedelt net verrast.

Tit. Is "t foo ? de fout is groot , to groet d:it ik moét yfen ;
Maer grooter de geua die git ons kond bewyfen.
.Sat. Die felf geen fchelrn wil zyn-, die moet de fchelrner y
Tot foei . van 't heylig recht , bellraffen na waerdy,,
Ook is 't onrnogelik, dat een oprecht geweten,
Tot nadeel van het Ryk , het quaetdoen kan vergeten.
7 De. Hemel is te goed, gelykwe dage yk hen,
Cam yets onmogely s aen 't tierflyk te gebien.:
Indien het anders waer.fo zyn 'er geen tyrannen ,
Die tegens 't aerds grilacht to wreed zyn ingcfpannen
Als d' onhepacide God, de gever alles goers;
vie, 't geen te bitter is doormengelt met veel toets.
Dc Vorft die quaedd vergeeft, die werd van alle tongen,
Schoon hein de dood verflint , een levend lof gefongen ,
De blydfchap van de wrack die duert maer voor een poos,
.acr de barrnhertigheyt, die is ganfch endeloos.
Sat. De Vort die fijn genieent als ftriticloos laet dwalen,
Die last fan moge. they t van fijn geemeetit bepalen,
Hun wraeklult heeft de fchél ms in onfe dood gewrocht.
zit. Uw' dood fcheen hunne wil , maer die is niet volbroeht.
Sat. Een o nvolbrachte wil , geneygt tot_fchelmerye,
Die ftraft men als lvoibrogt. IkLr.0 Voogt der heerfchappye
Vergryrt u niet, f et toe, men twyfelt aen de fout.
Sat. Wie twyfFe lt aen 't verraed ? hier is de brief, daer't gout.
'Mark. Waer't i alamedes niet, dien Phenix, die de Grieken
Beilracide niec de glans van lijn vergulde wieken
Door fo vervloekten brief, met Land-verraed beticht;
,.bit's eenUlylles vond De Vorst die is verplicht
Tot nauwer onderfoek , eer hy dit stuk kan firafein.
Sat. wy wreeken fo't ons suft, wie dat'er tegel blarl'en ;
Tit. Heel anders blonk oud Room, toen d elpenheenc [taf
Van 't Burgermeeiterfchap f ch op het Land begaf,
En huwden aen de fpa in fchaduw van de elfen;
Toen 't Raethuys en de ploeg elkander quar omhelfen
Met onderlinge trouw; toen hier in 's V eldheers kas
Geen nodig Huwelyks-goedt voor Poon noch dochter was;
Noch dat men uyt den oel fo weel by een kon halen,
O
-
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Omlykvuur van Lijn heer, en doodbus tc betalen.
1\r aer zede t dat de ruy , vcrleckert op cieraeii,
Met Keyferlyke pracht van païel e n wierd belaen ,
En dat de zyde keurs van Goudenn Silverkraekte,
En met een Kon ngri jk, van helle feencn, blackte;
Is al haer glans be%v alkt. De Staet-fucht gaat in twang
Het Raedhuys werd gevreet, als een gete gde fanng.
Elk. Rechter een Beul. De V.iei fchaer is gefpaulnnen,
Van helle woekenaers. De Goud-dort rnaekt Tyrannen:
Ine Rechter weet het recht te buyg cri als een was:
Offo't lijn boosheyt wil, tebryfeien als eer glas.
Sat, 't ontbreekt u Spraek-1 t niet ons agtbaerheyt te fchelden
Maer ons ontbreekt noch min uw' 1all'ren te vergelden :.
Dies houd de wraak geen Hand, voor dat fy hare hifi,
Met u moordadige }ooras, tot walgans heef gebluft.
Het oordeel is ge •eld , ,fv fullen't niet ontkomen,
Voort, neemt 'de lijken op, en vocrtfe binnen Romen.
ark. Ik bid voor Broeders ` ooras , ô Aller Vor Tien Vork !,
Eer gy uw' groote deugd met me,efchen bloed bemorf.
Tit. Van God gevloekte Stad, waer zijn u roenibacr eeuwen'
Vcrduyvelt wolve -neft en moortkuyl vol van Leeuwen
Ik lie uw' val te vloed' , Luw oorlogs troon gedoopt,
Het heyl ig recht onthuld, de tabbert uyt-geftroopt :
't ontwoedeKapltool vol woede rafernyen,
Vol Sp hyrnx:en van bedrog, vol E.ydren en Herpyen
De Handveft voor het grauw, het Kerkelijk gebouw,
De Nacht -Uyl tot een Neft, de Spin tot weet getouw,
De Huys -Gobn in het vuur, de'Huyfen heel verlaten,
Van Roomlus T3ur ery , de kronkelende firaten
Befwainit van Burger-bloed; de Kollatijn che Poort
.et lijken toegeftopt , de Tyher root van mort:
De Markten ruig begroet, en outaer-klee'n befelhimmelei
Het eeuw9i'g-vuur°'geblufl,Vrou Veflas harditee n grimmelc
Van brullend ongediert ; de; deugden fonder heul,
Alree lie ik den t]a .effijn2 eygen Meefiers Beul
Dc Suffers krans get:chend var haer.fclhenheke F roeder,
e Dochter geeft vergift tien d' afgeleefde Moeder;
De Vader door de Scan, de 5oona door 't Vaders fael

is

a

C

V

40
ARAN en.TITUS.
V an 's levens grens gefchopt ,• de Vrouw haer_. egemael.
De Man f in bedgenoot op 't bed de ziel doet braken ,

D e Y oed(ter voed het Kind met doodlik fpog van draken:
E n fchafr het tengre Lam, aen 's,Moeders feit gerooft ,
Op 's Moeders eygen difch , die kier gebraden krooft,
Voor lecker ` Iildbraet kauwt, hoe fal de Dondraer lyer
Als hy genaken liet fo goddeloofe tyen ,
0 Zon die 't al befiet a2 ondek de fchelmery
Daer ick , met mijne Soons , fo onverhoeds in gly.
Rey van 1? ornfche en Androxiz fr Joff renq

Zang.
Der voegt fich om te toyen ,
JL Vlyd d hagel Witte keurs;
S inyt de tabhert rijk van plot ecg,
Met een gordel van veel keurs;
Doet de parleinoere pruyke,
-

Niet alleen naerbaltem ruyke.
Maes naer''t geurige himet :
Streelt de hay ren vleyt de roten,
Maakt de íleuver aen't toppet,
Strikt de fric.ken op de brofen ,

Giert de borft met diamanten,
Spaert noch oor noch arrerringei
Tooyt de poefelige handen ,
Net getal van vingerlingen,
Ingeleyt met efmaralt,
Daer her geurig' ooft mee bralt :
Wat is Venus fonder gordel?
Schocnheyt neemt cieraet te vordel 1
^egen-rang.

Weg niet fleenen, weg niet peerelen ,
Hier eyfcht ftee.n noch perelfnoer,
% Tant de tranen die hier de weerelan,
Stremmen nu tot perlemoer.
Krabt het aenficht, klopt de borfien ,
Smeekt het hooft der Roomfa Vorften ;
Al waet't hart als Diamant,

Sta is 't tot wedoog tef nedeh ,

M eet
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Met de homer van verfart,
Op het aenbeeldt van de reden
Maer de Minnesnoer verciert
Toen Adonis was gebeten,
Van het woedend ongediert

Venus heeft haer pruyk gereten,
ja haer geurde roofenhoer.
Val de Roomfiche Vorft te voet,

't Wapen van de Maegde-reyen
Dat beflaetalleen in fchreyen.
Toe ang.

Huwt de klank der fchelle luytetn ,
Met de heep van haer gefpelen ,
Leyd de Brut met ful1 een galm,
1e2 de Heep van haer gefpelen
Langs een vloet van maegdepalm ;
Naer de Roo fche wreek.. tonelen,
By haer lieve Bruydegorn ,
Die op d' oever van f in leven
't Laetfie kusje wenfcht te geven,
Aen fijn kuyfche Maegdeblom.E
,

DERDE BEDRYF.
Markus. Xoze1yna.
Ampfali e Rofelyn ! vloekwaerdig zijn de ftotndet
Van ueo
g o rce 9 dag, wie heeft u dus gefchonderi
Int quikfte van uw' lent ? 0 lydeloofe fpyt !
't Schynt dat de woede wraek my't ingewant doorbye.

Mark.

Titus. Saturjnus. Pollander. Mel nus. Lucius. Roomfche Rechters. Markus. Rroz,ely^ta.
Anikde Roomfche \Tor i niet meuken m et de tranen,
Tit
Die als een foute Zee, langs a t rits plent aenfigt banen 4^
Ik bid u om de'eere van uw' door]uchre Dam,
Ik bid u om de uur dat gy ter wereld quam:
Ik bid u om de borDD die uwe kin vsheyt voede
Dat gy u niet vergrypt , door al te hevig woede.
,

K
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Erbarm, erbarm u toch met uw' gebogen knecht.
Heeft Boonlus Kinds gefchrey de Wolven niet bewogen?
ettrael , be f:rael u ílaefrnet fltalen van meilogen;
Ofis u hart verhartin yfer , daer de tyt,
Van mijn demoedigheyt haer tanden op verf fijt ?
Ik geefrnijn harte•bloet,om't quaet mijns Soons te boeten:
.hark. Andronikus fla op. Tit. Ik kus de Vorft zijn voeten.
Mark.RijsBroeder,Broederrijs.7t.Ik1aetde \Tont niet gaen
Voor dat ik voor mijn Soons genade heb ontfaen.
ark. Andronikus tla op, de Rechters zijn vertrocken.
Tit. Wat woel ik in een Zee van duyfent ongelocken !
mark. OchI Broeders lie u kind. Tit. Myn uytverkoren kroos,
Hoe zytge dus bebloed? mark. Z'is hand en tongeloos.
Tit. Hoe, haat en tongeloos ? Myn ingewand moet fcheuren
om't geen'er is gefc.hiet. Mar.'t Is nu leen tyd van treuren.
Th. Hoe, hand en tongeloos. -wiir. Dit fchhelm{tuk eyf wraek o
Hoe Broeder ! wel hoe dus is broeder (onder fpraek ?
Hoe is 't Andronikus ? hoe zytge dus verlagen?
Ttt. Ik vindme veelte fwak om fo .veel ramps te dragen.
Hoe hand en tongeloos ; is 't droom of ipokery ?
mark. Och dat het fpook raogt zijns
Myn lieve Honigby
:it.
7atvoor een beulfche klaeu heeft lig acn- uw vergrepen?
Voorfeeker heeft de fchel n fijn ooggin. toegenepen
Toen hy dit fchelmfuk wrocht :'t is wonder dat het fwaert
Toen 't uwe fchoonheyt fag, felfs nieten heeft gefchaert ,
En aen de moordenaer de wrede fne e gevveygcrt ,
o gruwel die de F°ae m vol fchricks in d' ooren eygert 1
, iark. Betoom uw ongeval. Tit. Wie heeft fo vinn'gen haat;
Die tegen Titus zact fo wrevlig is gekant ?
Geen halfgebacken Moor, in's werelds antire delen,
Toch woedend Arabier, op fijne Moort-tonelen ;
Íaer heef de wreede Parth, ijl Kasfpiaens geweft,
Of d' ongaft veye Schijt, die 't hongerig aerd ijk znei'c
,fl oyt fo fchelr ns vergrepen?
Met dierbaar menfche bloed ,fig
Dat hy op fuik een lam lijn flachtmmes heêft geílepen
De felfte Heniog oncilepe fijne dag,
In 't heetfte van het woen, fo hy 't af bee1dfel Iag
Van
-
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Van Rofelynas beeld , en Broer bv Taurus toppen
Sich felfs eerhert te zijn ; verhangen in de ftropperz
Van haer gekrulde pruyk , 0 penel van uroop !
Hoe vloeyt u mon d van bloed , die vaak van nekter droop*Sag Diorneed re rug die fijne Paerden voeden,
Met levend Menfchen Vlees, hy deysden voor het woeden
Van Rocnulus g.{aflacht : Prokru{fes en Bufier,
Die eertijds zijt vervloekt, het al verteerend vier
Van uw' fchenf eke handen is nu te Room' ontfeeken
Alark. Spreek Rozelyn, ay (preekt doe ons toch eenigteekeu
Val] 't Goddeloos hedryf,, (helaes) het is om niet
Wie (al ons kondfchap doen hoer fchelm uk is gefchiet.
En 'wie de fchenners zijn van't puyk der bomfa matigde
Die Saturninus broer tot Bene bruyt behaegde.
Tit. Indien Apelles hand, met een bebloed penceel,

Dit fchelmttuk had gemaakt, wie fou het tafereel
Eefchouwen , die het hart nier r'eenemael fou barfee
Eer.hg een druppel natsuyt zijne ooges pace.
Of fo de Poezy dat overduerfaem Sous,
Dat alle eeuwen Boek voor rotting onderhout,
Aen `r aengebooren volk dees'gr iwlen komt te melden,
Wat fál men t Roomfch geflacht voor rygerachtig, fche.Iden
Myn liefde Iaegde-lief 1 waar is de goude rang
Die vaders goude lof met goude vaerfen fong ?
Waer fijn de handen die wel eer de dappere daden
In 's Vaders wapen-rok met zyd' en goude draden,
Borduerden als I ,mere' ; de ram elènde Veel,
De zyter, en f rabat, gehuwt aen ure keel,
Syn nu als gadeloos.
Lucitis. Tit is. M irkus. Ro elyna.
Luc.
Overgrijfe Vader!
Wat f aetme. nu re doen? men fchelrrue voor verrader R
`Voor derde Moordenaer ; het Ryk is my ontfeyt ,
Om dat ik met dit ltael myn broedèrs recht bepl,eyr.
zit. Sie Lu.ius, ay lie ! heeft u gelicht oock kennis
Aen dit mishandelt beelr ? Luc. 0 grouwelijke fcheninis;
Mijn Sufer:Rozelyn. mark. ]Her rong is uytgefneen ,
Haer handen afgekapt, Luc. Is's r enfehenn hart van een ?
Wie
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Wie heeft mijn Vaders huys,dit ongeval befchoren
Heeft he el , helen aerd' ons vyanndác hhap gefworen ?
rit, Ik raes van ongeduld * ik vloek, en weet nier wier?
Wie heeft'er oyt op aerc' foo wreeden Pluk ge en ?
ron. Titus.. Markus. L ci gis. R elyna®
4ra
. eghaftig Oorlogsheld , ik koen u tijding brengen,
: o . darmen t bloet u s foonns,door t wettig fwaert
Tit. '`ier fal de fachtb ,f k fijn?
(fal plengen.
Dicht aen des Tybers boort,
4ran.
In 't aen' ier van de Stad: wiens t arr ikt- Vuyme poort
By na te baren fchynt door d' engedronge fcharen
De huyfen ioopen leeg; de Vrouwen naer d' Autaren,
Demannenna't gerecht; het Capitoolisdoots
En 't Hof van Saturnyn gelijkt een ydle loors y
De waterkat die leeft, het grimmelt op de daken;
Al 't Heyrisopd e n 5 de Popelboomen kraken
Van 't opgeklo tn' g r°aeuw,, d' ybeï is bevloert
Van fchu.yten , volvan kok, en over al geveert
Een wexeld vol gedratn begeeft fich in 't ; chaedie ,
So dra als uwe l kroofl de Roonfche wreekfteliadie,
Al fiddereud beklo n , orr heyningt met een ftoct
Van Saturninus wacht , elk ftietze met een voet:
Tat mart het heyli e Recht , be onner een te fchreeuwen'.
Men werpre voor de Mu i der hongerige Leeuwen,
}f hangt hun in de lucht aen een befchor te (lam,
En Heep hein voort langs d' werd. , en braad hm inde vlam:
n dompel henry in zee , in 't aenflen hunner tenten;
Sowerd de woede wraak der twee paer Elementen
Naer baren ev ch voidaen : een ander riep vaer voert,
En Graf de moordenaarsvoor hunne broeder moor t.
`Wy lullen 't laeuwe bloed de wraek ten offer brengen
En met de whrend af ch van hun gebeente mengen.,
En fu epen het tot doen van 'r vinnig rrroord-krackeel,
Uyt d' uytgefogen fchonjk , en 't breynloos beckeneel.
Sofal de wrak haer voer ren deele kunnen biu `en•
Een ander riep fie toe, de Vader fit op 'r koen ,
En voert het Rootnfc e Heyr,, indien gy uw ver rij )r ,
Dat gy het moord geweer, op lïtus fonxeu , ïjpt ?
So
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So naekt de Roornfche val , die , als een k'éÜ fal Ioopen
.Door't ingewantdes Kijks ,_ tot dat Ivy zijn verfopera ,
In: t afgetapteblo d ja darde Vreemdeling,
Wanneer hy herwaerts reyft , met groot vewondering
Sal feggen : dit was Room esa roet de vinger wijfen,
Hier fag men 't Capitool, tot aen de íterren rijten:
Daer was God Jannas Kerk ,.§ wel eertiidis opgerecht.
Maer nu een I oorr- autaer door onderling gevecht,
Van d,eez' gefloopte trant hee t Neroos oog gekeeken;
Toen fijn verviokre Iuft de ftad aen brand dee fiee;ken ;
Op dat hy fou beff en , van d' opgekeeken muer,

Hce Troyen was ' er"brand door het Argot lfchevuer.
Het graeuw' hier door getergt, beeft cp hem aen gedrongen
En d al te lol% tong uyt fijne mond gewrongen,

En trappelt here op 't hart dat hy zijn ziel uyt-(poog„

.

En fiurpten 't rentlenr bloed , fo't uyt zijn aders vloog.
En fcheurde't ingewand , en knaegde het gebeente ,
Sodanig was het woen vaal Romulus gemeente.
it. O itteloorge wraek 1 ® reedeloos geflacht 1
Gy zyt van 't ongedier t op laurus voortgebracht.
Arari. De Roomfche val (cheen toe te flaen in haer geboorte
, aer over ri jdb3. e m oer , en driemael twalef poorte
En tempels herreel hoog ontfetten lich van fchr
Mier flibberden is 't bloed in eerven oogenblik:
Men vocht met (tok en Reen ; want die fig poogt te wreken
Die fal geen wapentuyg , in tijd van noot gebreeken.
In 't midden van het woen genaekt ons eenemaegt,
Als of't vrouw Venus waer, daer Paphos roem op drae

Ten kuyten toe gehort; met purper verwde brofen :
Be yterr met een krans van uytgepikte rofen
Gedoft met wor -gefpin, dat glimprijk neerwaertsployt:
Van Dallas geborduert , met diamantbei royt ;
Omgordelt met een Riem by Venus riem geleeken;
De Son die fou fijn toorts aen haer paruyk ontfteeken ,
Haer tabhert kraekt van goud , het hayr hangt over tuyt
En gorrelt langs de rug , als 't hayr van eerre Bruyt.
So klo z' op 't wreek-tooneel , met neergeflagen oogeg
En heeft, tot drie nel toe, voor 't heylig Recht gebogen;
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Een yder was verfaegt , en leyde 't moord geweer,
Met een verlagen moed , voor hare voeten neer,
O fegenrijke Vort' (fo fprak fyr in 'et midden
Van 't grirnmélende volk) ik kom uur Hoogheyt bidden V
O m huis Jongt^te Soon , mijn lieve ruydegom
D e Vorft bleef fprakeloos. Hoe feydfe , zyt gy flom ?
Gy zyt aen my verplicht, mijn eytch befiaet in reden,
Gedenckt u wel de tijd , dat Romeo wiert heftreden
Van 't Afrikaens geweld ? wie heeft het heyr gefchut
D e ka en waren leeg; de fileden uyt geput
Men riep om Oorlogs-volk, maer 't roepen m.o.gt niet baten?
Daer geen befolding is, daer zijn ook geen Soldaten.
Uw' . rootvaer, volgevaer, verwachten, alle uur;
Het Over-zeefche Heyr voord' onbemande meur.
Dat fpeet mijn Moeders oey; dies f, met d'een der Jof ren
O p 't hooge Kapitool eerbiedeli;k quam offeren
aer hora en hals-cieraet : de pruyken vol gefteent ;
De gordels daer de Son haer fchitterin van leent
De fleuyers fti jfvan goud, de keurffen vol fim balen ,
De ketens fwaer van wicht, de goud' en filvre fchalen ,
et paerlen over(aeyt, die men op Bacchus feëft ,
Ter kimmen toe vol wijn , metforgeloofen geeft
Ira fchaeuw' van Wijngerblaen , elkander plag te brinngen,
Sy gaven tot de krijg hun Oor en Arren rin en.
Sy wierd't verlegen Rijk, door bloedeis Moey,, gered.
De bulderende trom , en dreunende troonpet
Die kreeg terfiond gehoor. Ier bond- genote fteden ,
Die stelden lich te werck om wapen tua-g te (meden,
Men gefpte 't harnas aen en gorden 't fchitterend fwaert ,
E n fteeg, met fileer en fehild , vol moeds, op 't moedig Paert.
D e ploeg molt in de fchuur,, de feytïens,wer den daggen
De luyers van 't toppet veranderden in vlaggen;
Men Hoopten huys en hof, wel eer tot prael Bebouwt.
E n befgheden ; uyt nood, de balken, root van goud,
En gulde welleffels tot Schepen en Galeyren ,
De Vrouwen fchooren't havr,, om kabels van te dreyen_,
.en 1lo@gin aller vi, al wat tot wind vang paft
Als wand, 'en vloer-tapijt, voor feylen aen de maft,
Goude
-
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0 oude goude.tijd waer zilt gy nu gevlogen?
So fprak de doodfche maegd , met tranen in haer oogera.
%y weten 't feyd de `korft , al wat gy hebt gefevt ,
Dies zyn w'aen u verplicht , nnaer in de redelilkheyt !
Pat -s a n uw', eggen ltai , maer niet aen Titus Kinderen
. cd enge't Roomfe regt haer krat niet wilt verminderen,
So poog geen Moordenaer te uren voort geweer,
Die woorden quetften haer, als een gefcherpte fpeer.
Sy vlcoekte' heylig rechts en 't hooft der Roomfche Voren,
Sy krabden 't aenn eficht , en klopte voor haer borften
En fcheurde't blanke vel met hare na 'len op
Sy wroi haer r uyten faam, gelijk een beulfche flrop.,
En gorden z ` om haer hals met fidderende handen ,
Sy kakden hare tong, en knarfen op haer tanden,
Sy liep als een Bacchant, haer docht fv fagde iaen,
De paerden van de Scan in haer gareele fiaen.
Men fag de Moeder Beult Or les noyt verwoeder,
Op 't Griekfche Treur toneel, by fijn vermoorde Moeder
Met toortslicht in de vnylt , quarn fpooken om fijn koets
En toonde hare korft, beklontert van veel bloets.
Ine Vort ítond als een eyk die al fijn telgen kraken
Wanneer de dolle wind • nez wyd geípalkte kaken,
Komt buidren op fijn kruys , hy wilt nièt h e lhy fou ,
Nu dacht hy aen de moord, dan da :.ht hy,, fal de Vrouw,
Den jongf en van de twee, áls Bruyde o - i verwerven,
So fal 't onbillik zijn, dat ick den oud t' doe fterven,
Hy nam een kort óefluyt, en eyfcht uw' rechte baant
Tot foen van uwe Soons, maer 't recht toont hch gekant
En wil dat men u Soons de free van 't fwaert doe voelen,,
Op darfe, met hun bloed, het voer des wraeks verkoelen
Dies feg hoe dagge wilt; het recht dat faet na ftraf,
Daer is de Vorft fijn eyfch. 7át. Ik houfe datelijk af.
mark. Hoe Broeders uwe hand! wie (al de fabel f ajen,,
So gy de Roomfche Vorft met uwe hand wilt pajen ,
De nyt die is onnut. Sy dient tot kling noch fpeer.
Hier Broeders hier 's de mijn, kap af met u ge eer,
trito Tse mijn is afgeleeft : hoekanfebeterffryen,
Dan als fy afgekapt myn foren (al bevryeo:„
A
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mark. Dat fla ik nimmer toe. Luc. Noch ik gedoog het niet®
Dat my fo groot een hoon van myne Vader fchi t.

dit. De myne werd geeyfcht voor uwe Broeders leven.
Luc. Schoon d' uwe werd geeyfcht ; ik wil de rnyne geven.
Nar. Sacht Lucius hou íiand,,hier Aran hier's de m .
L c. Ik ƒweer u by myn eer het fal de myne zy n.
rit. Dit wortielen is onnuts het moet de rnyne wefen.
Luc..Och Vader! uwe hand, die vder een ,doet vrefen
4ran. Nog
og gaer het na ons fin; maer nog moet het anders gaen
Eer Saturninus Kroon op Arans hooft fal ftaen.
`t Huys van Andronikus heb ik alree aen ' t gypen,
Het wacht de jonge leek, het mes is moeer te fl ypen ,
Om Saturninus feif te flieren naer het graf;
So vlamt ik op de Kroon en goude Scepter-flaf.
: it. Hier is de goude hand, die hand, die met den degen
Ten dienfi van't algemeen , Garnaden met een regen
Van menfchen bloes begoot, die haat, die 't Duytfche volk
In d' Alpes heelt verheett ; die hand, d1e Pontus kolk
Met lfte n heeftbevloert , die hand die d' Epirotten
ee fiieuvelen in 't ebergt; die hand, die «t Heyr der Dotten
Tot tweemael heeft verdelgt: die hand, die Argus muur
l en pu nhoop heeft gebeukt : die han'r, die 't oorlos-vuur
éeghaftig heeft gebluft: die hand , die goude wetten
-

Voor roomlus burgers íchreef,moet die myn Soonsontfetten,
:Der Aran daer's de hand ga geeffe nu de Vorft,
)

En eyfcht fijn grarnfchap meer > fo fal ick dele boríf
ntf nyren met de kling, en 't kiement bloet aftrappen ,
Of wil hy Titus hart • fo kom weer herwaerts flappen,
En fcheur het middelrif ter bangen boefem uyt ,
Dan lult gy,, 't Hof ten dienff,, myn overtaye huyt,
Ten fpieren afgeilroopt, op 't beckenneel gaen fpannen;
Want fuik een Keteltrom fal 't hooft der aerds Tyrannen
Noch kittelen, wen iiy rch , van breyn en bloes befpat ,
Op fijne zegen-koets, laet reven door de Stad.
Aram. Ik fal de ftrydbrè hand, tot foén van uwe Zonen.
In 't midden van't gedrang, aen Saturnyn vertonen.
Tit. Kom hier rnyn Rozelyn, allang genoeg verfchuylt.
Wat is 'r dat u deert? hoe zytge dus behlaylt
Is Océ
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Is 't om uw' Vaders hand , dat bey u Gogen leeken ,
Sy knikt, ®Goon fy knikt! hoe garen foute fprekeri ,
Schep moed, mijn kind, fchep moed ik wis u tranen af.
Noyt heeft uw' Vaders hand voor Saturninus ilaf
So Ridderlik geifreen, by 't klinken der trompette,
Als nu in defe strijd 3 daer fy uw' Broers ontfette .
Luc. Wie heeft dit wreede taukaen Rofalijn gewrocht ?
Mark. Ik vondfe gins in 't bofeh , en hebfe voorts gebrocht
Doch heel en al vermomt, dar ik het bloet dee (tempen:
Luc. Kon ik'et vuer mijns wraecx in 't bloei des fclhenders
Ik fielden my te werk.
(dempen,

uinuis- Titus. Z!ïarkzus, Lucius. Romeelyna,
roem van 't Vaderland
Ik breng (gelijk gy ziet) uw' afgekapte hand,
it.l ae' blijven mijne Soons , die ,Aan my beloofden?
tuin. Uw' Sonen zyn onthalft ; hier ziet gy bey de hoofden.
dit. Dat u de Donderla. uin. Dat ik de hoofde breng,
Dat is uyt lalt des Moors.. ark. Dat u de blixem zeng.
Luc. \ lie hucx uyt ons gefieht.
Mark.
- Mijn wraek is niet te temmena
Voor dat ik in het bloed des Roomfchen Raeds fat fwemmen.
Luuc, Och! Vader! Vader och! wat lijd u huys al hooges
Hoe werd uw' faam gefnoeyt, door 't flachten van u Soons !
Is Vader fpakeloos ? wie teugelt uwe lippen,
Dat gy heen moordgefchreeuw uyt uwe mond laerflippen ?
74ark. Hy is ganfeh roereloos , en ftaet gelijk de geen,
Die door Meduzas pruyk veranderden , piseen.
'k Befweer uw' ftrarnme tong, by uw' mishandelt kirt t
Ey 't bloed van uwe Spons: indienge zijt gefint ,'
Dit heylloos íchelmftuk op 't aller wreetif te wreken,
Dat gy u mond ontfluyt, en dwingt u tong tot fprekena
Luc. So gy een Vaders hart in uwe boeferm draegt ,
So feg ons, of de wraek u't ingewand doorknaegt;
(perk
Spreek Vader, fpreek ay fpreek! Mar. De Hemelwil ons hel,De droefheyt bind zijn tong, wat ramp komt ons beftelpen.
'rit . 0 wee! o weet o wee! Luc. Och Vader 1 wat fal 't zyn. ?
'rit. 0 wee! ^ wee! b wee! Luc. Hoe pijnigt ons de pijn!
Tip, 0 wee! 6 wee!Q wee! ar .Waer zyn mijn broeders jinnen?
^

uit.

:

'rit.

o
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Tit. Wraek hemel, hemel wraék. Mar. Laet u reen verwinnen.
Tit. \k'raek Hemel, Hemel wraek. J}ïar. Ikbidtweett togiful.
Tit. 'Wraek Hemel , Hemel wraek.

Mark.
Een die fich wreken wil,
Beveinfl fijn ongeval. Tit. Wat fal mijn veynsplaets firecken?
De weereld is te kleen om Titus leet te decken
Mark. Uct ongeluk i. groot, ja overgroot ik ken t
Dat gy bevochten word met ailerley client:
Maer alles heeft fijn tyd Tit. Al waren al de vlagen
Van 't bulderende Noord en dolle donderilagen,
Tot een metak Item, in Titus mond, gefmeet,
So waerfe krachteloos, om d oorfaek van dit leer
Te melden na den eyfch Mar. Wy (jillen ons nog wreken
Van die dit fchelmftuk fo fchellemsheeftbetleeken;
Tot fchennis van uw' huys, dies roept den Hemelaen,
'ant fonder 's Hemels hulp werd hier niet groots beffaen,
Veel minder uytgevoert. Tit. Den Hemel ftopt zijn ooren,
En wil my in het bloed van myne kinderen fmooren,
Ik roep de hel tot hulp: komt felle raferny,
-K- van de wraek • en voegt u aen myn zy:
Komt onderaerds gefpook, wy moeten ons noch baden,
In 't rentelende bloed van vyfinael hondert Raden;
Luc. Hoe zytge dus ontlint? Tit. ik ben gelijk een Schip,
Dat fich aen fplinters itoot, op een onfichtb're klip.
Mark. ik bid, dat gy u tong, voor dees tyt wilt betoomen;
Uw klachten zijn vergeefs, gv klaegt het aeii de boömen,
Tit. Wiens lot berreur ik eerif, tot teken van veel fmarts?
Polianders ofMelaens? Klaudils, of Gradamarts?
Ofmijn bebloede hand, dje 't flagfwaert plag te dragen ?
0. fal ik Lucius, in balliogfchap beklagen?
OfRozalynas ramp, die kuyfche maegdehlom?
OfSaturninus broer, haer lieve Bruydegom?
Luc. Verkropuw herte wee. 7it. 0 vinnige tyrannen!
Och Lucius t och! zyt gy althans verbannen!
Moet gy in ballingfchap, na tkoude Pontus gaen?
Heyloofe ravenaes! dat u de moort moet flaen,
Ofmert t ô pyn! ó dood! hoe is myn hoop verdweenen t
oe fal ik Lucius, hoe fal ik u beweenen?
Mark.
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Mark. Andronikus fchep moed, ik fal u hulp(aem zyn.
7t. Mijn kuyfche tortelduyf,, mijn lieve Rofalyn ,
De tranen diege weent , fal ik met goud doorbooreiq ,
En hangenfe te pronk , voor paerlen aen myn ooien,
De druppelen van dit bioer, vermengt met kriftalyn ,
Die fal ik voor korael , voor flonkerent Robyn ,
En fuyver Amariíth , tot hals cieraet gebruyken ,
Met defe fprenkelen , als roofen op hun ftruyken 4
Sal ik mijn Lauwerier ; en goude ífeven-kroon ,
Op 't heerlykft bekken, f e elk is een Adoon.
Stoft Titus op den kuyp van 't Vorflelyk fcharlaken
De wackre dageraer op 't purper van haer kaken?
De go nerf eke May, die wenfcht haer roofenhoed
Te verwen in de bron vandit geplengde bloes.
0 meer dan Philomel door Thercus mes gefchonden
Wat voelt mijn bange bor if -al doodelijcke wonden
Ik ben in lijfs-gevaer. Luc. Mijn Vader roept te luyd:
Indienge klagen wilt, fo fchuad u krop eens uyt ,
In `t binninf van uw' tent. dit. O overweerde hoofden
Vloek aerdig zijnde geen die u van 't licht beroofden
Pollander, en Melaen , is dir vooral de deugd,
Die gy voor Romen deé ? de bloemen van u jeugd
Zijn t' eenemael verdort in 't bloeyendf van haer lenser,
0 dubble herte wee ! zyn al de elementen
Op Titus aengehif ? ik wreek my,, eer de Zon
Haer vuerge pralen bluft in aller bloeden bron.
VervloekteSaturnyn ! hoe fal ik uwe ar nen ,
Uyt d' opgefcheurde buyk, noch hafpelen op mijn armen?
Mark. Is Titus finneloos ? T t. Klaudil , en Gradamard ,
Die 't zaelge zielen veld, in 't leven fonder fmart
Met uwe Broers betreed, in (chaduw' van de booroen
Sult gy geen kondfchap doen ; door wienge zijt gekoment
Aen {o rampfaelge dood ? op dat men 't %helmfluk ílraf
/ant ik fal uwen afch niet levren aen het graf:
Of ik heb w raek gepleelr , aen die uw levens (moorden
Schoont recht u Broers beticht , die Saturnyn de^e moorden.
Luc. Heeft Vader uytgeklaegt ?
0 Badanus ziel
.
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D oe kondfchap van uw Broer , wie dat uw's levens kiel;
op d' oever var de dood , fo jamrnehk dec Eiranden
M zrk. Hout op , Ft is lang genoeg. -rit. ^ roem van alle handen;
0 hand! ^o da per e hand! daer 's vyats macht voor boog,
D e zenuw' van de Stad • en d' appel van haer oog;
Gy zijt door 's Keyfers eyfch van defen arm ghouweti.
fchelm ! ®tyrann ! ik fal't ver if'rnoch bronwe .
oer gy oei] bar een fint. ` een iar is , w
a ' ^'
E n klopt voor uwe borff met eene Keyfei-{teen
y moet ubroedeers zoet , gelijk uw' Broer befchreyen.
Laet uw' doorluchte hand uw hooft met atch bef preyen ,
En krab u aecngefichr: Mark. 0 Roornfche maegdefchaer
Beweent mijn Broeders zaed met ongevlochte hay !
En maekt u aen eicht , door 't rollen van de tranen,
Gelijk mijn Broeder doet, tot roofe pekelbanen
Ik ben om Broeders zaet , tot in mijn ziel, ontliep
So dat mijn bange hart by na in tranen fcnelt.
Zit. Hou op, elk heeft fijn deel, een yder voelt fijnyen
M aer al wat yder voelt, komt my alleen beren.
Beween uw' Broeders ramp , hoe zijt gy fo vereent ,
Beween uw' Broeders zoet, en Broeders niet beweent
Voort fpalk uw' grove keel, en val fo naer aen't huylen
Dat bofch en berrig-goon fich voor 't gefchreeu verfchuylen
I n Kakus moordfpelonk ;, 't is nu de rechte tijt ,
D at elk, om Titus ramp , fich felfs aen tranen fiijt.
Ween Rofelijn , ween, ween, onntfluyt de fuyvre krane n
Van uw' benaeuwde borft, en ort de brae e tranen
In defe watering, omheycur met groeyfaem lis;
Tot dar de verfche beek fo fout als pekel is.
So Lucius, fo , fo, laar fo veel tranen druypen
D at Romen, in een Zee van tr .nen , kan verfuypen,
So Markus, dat gaat wel,[til Rofalyn , fiji, lij ,
'r Schijnt dat het ganntf'che bofch met Titus treuren wil.
Mar. 0 roer. van 'tRoarnfche Rijk 1 gy zijt van daag gedragen
Gelijk een Schipio opa Ca faers legen-wagen;
et kant met lauwrier ; begort met hand-gek lap,
mnheyningt door 't gedrang van Roomfiche idderfe ap
Bema nteit met de prael van t i'jns gewaden
De
^ ffiT
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D e Burgemeefteren , en al de Roomfche Raden
G eleyden uwe Koets r in t aenfien van de Nijd.
3

Tit. Fla, ha , ha, ha. Mar. Wel hoe! 't is nu geen lagchens tijde
Tit-Hap ha, ha, ha , hoe (oud' ik koenen veeenen?
Mijn boefem is verdroogt, mijn tranen zijn verdweenen ;
Mijn hert is leeg geput, mijn ingewand dat kookt :
Soo heeft de wraek haer voer in defe borli geflookt :
Een vuur van Inas vuur, een vuur als 't vuur te Troyenn#
Ik brand (helaes) ik brand, hoe kan ik tranen ilroyen
Mark. Betoon nu wiege zyt, en wiege eertijds waert;
Toen gy het Gotfcheheyr dec fineuv'lendoor het fwaert.
gen,
wit. Van -daer, noch eens van diaerz weg,weg,'t zi j n beu
Sacht Markus, fach^, ay facht ! waerommfal Titus hagen.
`mat feyt de domme loer ? hoe yflyk gilt het fwyn !
Fi er ganfche bofch dat dreunt. Hoe fegtge . ofalyrn ?
Swyg , fwyg, wy weten $t wel, hoor, hoor! hoe kanff frn k: n,
Hemel vrat een vreugd ! mijn Rofalyn kan f rekern.
Mark . 0 f nneloof e Held ! dit woeden duert te lang.
7:t. Wie daer ? is ;t Titus ? ja ik ken hem aen fijn gang
Sta Gradamard , fta, fta, gy fultme niet ontfnappen.
Voort, voort, Klaudillus voort, ik moet na Stv x toe flappen.,
Laet los Melaen, laat los s het is Polianders Bruyt.
Hier Aran ; hier, kom hier , en krijt u v ' oogen uyt
Hoe huylt de rekel dus ! wat klimmen hier al flpoken ?
De Son befwijmt van angfl , de bel [chynr uyrgebroken.
Luc. 0 Vader fe u Soon. Tit. Ik bid u bifijt. niet ftaen ,
Gy moet, met Vader thans, na't Roonifche raedhuis gaan,
De Vorfi heeft my ontboon . en bouwt 'er fel Es fo waeker
Aen't huys ter efen-bloed , op aller Weeu en ac .eg ;
In 't midden van de zaal, die overgoten is
Vaan \eeuw' en piefen bloed, fulr gy de Vorfi eencis ,
Van `V eeuw' en W eefen been in aller yl , gaen 1Uellen
Die alfins is bef pr'eet met Weeuw' en Wefen-vellen ;
Hy heit fijn wreede muyi en randen al gewet
Ons fan vervloeikte balg, op't dierbae'r i soordhanket
Van Weeuw' en Weeen vleefch, tot wal ens vol te vreze' á
Dewijl hy in't eraem t der Weeuwen is gefere ,
E n fuypt het large bloed by't holle haffen vat .
D 3
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Van een onnoofle Wees, 'Luc. Is Vaders breyn hefpat
Van Letus domme ftroom ?'Tit. eg,weg de vorft is dronkecu;
Hier komt de Keifer felfs, en kuaegt noch aen defchonken
Van mijn vermoorde Soors; 't bleet loopt hem uit den bek.
Mar. Is Broeder herfenloos? 7-it. Wie ilaet daer achter 't hek
Och 't is de .Roomfiche raed ! á dood waer (al ik lopen?
Dr- &ul (tact al gereet om Titus op te knopen:
De ladder is geroet; de ítroppen al gedreyt.
Gena, - gena , gena; wert my geuaed ontfeyt ?
Wel hoe! waer blijft de dag? rny dunkt ik hoor yet fluyfleren s
Sw jg `hamera, Twijg ; fwiig, ik moet een luttel luy(teren ,
Ik hoor maer 'k weet niet wat. mark. verlet uw' ongeval
Hier na ael: komt de tijd; die 't quaetdoen wreeken fal,
Gy zijt wel eer geweelt der radeloffn rader,
De Weduwen tot voogd, der Vaderloofën Vader:
Den Burger tot een Burg; een lokles daer men tlormt
Een Kato i n den Raet; maer n u zi; r gy vervormt.
zit. Onlydlik tchelmftuk ! ik (al de dood verraffen.
mark. Hou Vaders hand toch valt. Tit. Ik wil de pekel plaffèn
Die Rozelyna veeend, doormengen riet mijn bloed.
L uc. Leg af het wreed geweer, hoe zijtge dus verwoed?
'rit. Een gadeloole ramp is qualik te verletten;
Dies talk , vol van wraek, mijn breyn en fabel wetten:
De weerwraak is getergt. Mark. U wraeklutt is te groot.
Tit. Een moedeloofe ziel vreeft altijd voor de door.
'iar. Een die voorfichtig is, die Toekt gebaende wegen.
Tit. Geen weg is ongebaent , voor die Gjn lufi wil plegen.
74ar. ' Daer't recht is, daer is God: vertrou maer op fijn macht.
fit. D e wraek is op de been ; God heeft te lang gewacht.
mar. Die 't woeden'van de Zee van d'oever kan befchouwen
En (tiert lijn kiel van Land , word reddeloos gehouwen,
De faek is vol gevaer. Tit. Het is geen edel hert.
Dat ; door de achterdocht, tot vrees gedreven weit
Ulyffes en Achil' heb ik in een ge(chapen
Vernuft en ftrtjdbaerhe t, is 't allerlterkfte wapen.
Luc. G y zijt, door rb oeerfch
ap, aan vaders huys verplicht.
Mar. Ik vroes voor wederwraak. Luc. Het Leger dat hier ligt

Dat is tot Vaders dints het kan niet qualijk vallen
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En fo liet qualik valt , fo (al ik defe Wallen
Heiomen met geweld : wie fal ons weerftant bien ?
De Vrouwen van haer Man ? dat wil de liefd niet flen.
Mark. Ik buygtne naer u wiL rit Geen g rooter bergen leggei
In d' ommering der aerd' , dan tufkhendot:: i) en %gen ;
Dies iweren wy elkaer,, hoe dat men 't Roornfche hof,
Tot aen e r ntvet toe fal morielen tot of. rátusfchryf .
Mark. Wat doetge ? Inc. Vader fhryft,
Tit.
ik heb den eed gcfchreven.
Mar, Den eed gevalt my wel. Tit. Het geld den vort fijn leve,
En al het hofge6n. Mark. De wraek verfchoonr geen vr nt,
it. Men (weer nu op de punt.
Schoon dat her halfex kou
Van 't wreek geweer. Markt Ik ben gereed; Leg ae ,
Titus. Markus. Lucius.
,'y ('nieren..
De Geeft en van Klaud il en Gradamard.

Geeft.

Y fweren. Tit. Wel hoe ! Cou d Echo wel de klank te
(rug doen keren?
Men tree wat aeri d een fy.
3t. Mark. Luc. Wy fwer. eefl. V v fwer. it. Wie bauxt ons na!
Mark. 'k Zie menich , noch menfch gelyk.
zit.
'r Is beft men derwaerts ga. &,
Tit. Mark. Luc. Wy fweren. Geeft. Wy fweren.
Luc. Wie mag 't zijn ? wat wil ons hier vertonen?
Tit. oei l ' t is de nare galm van mijn vermoorde Soonen ,
Klapdi -en Gardarnard, ik kers u aen de fpraek ,
Wat wiltge (preekt?ay fpreekt Gee Wy illé niet dan rae .
rt. De wr-aek is al beftemt , meld ons uw ' oordenaren
Spreekt, fpreekt, ay foxen fpreekt, hoe iijfen my de haren
Mark. Kom voeg u teat den eed.
Tit. Ma,'. Luc.
Wy fweren 't Roomfche Hof
Tot aen de grontv°eli toe, te monflen tot [lof
Dat ons de donder fla , dat ons de werd moer [weigert
Indien wy 'r heyloos Hof niet tot de grond verdelgen.
Tit. Nu vind ik my gehard , geharnaft om de Vorft
Het fchitterende tta l te wringen in de borfl,
Nar. Wat flaet ons nu te doen? Tit. Een dit fig poog te wrek
(So fchrander is de wraeki die tal geen raed ontbreken.
%y yT en naer de Stad, blyfr gy in uwe tent,
'W

-

,

En [her voor d' avonti ond uw's Broeders Kegement
D4
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Tot ons verfekering , met vier -van u Cornellen,
Wy fullen hun de wraak van ver eens voor gaen flellen ;
En Ïlernmmn fy de moord, fo werd u weet gedaen,
Door een geheymen Brief. Luc. 'k Laet alles op u iaen:
Gelukt is defè daed, f0 is'er .niets te vreefen ;
So fal me Vader Vorff; en ik fijn Nazaetwefen.
-

Luciïis , met vier Cornellen.

Ma_ hafcige Cornels , 't is nu de rechte tijd,
Dat gy voor 't Regiment van mijnen Broeder ryd,
En voert het (lavacuts in, de Veldheer fal u wachte.
Aran. Lucius. Qujro. De7netrius en vier Cornellen.

Aren.

Oe droeg haer Rofalyn,toen gy haer eer verkrachte'

M en tra wat aan d' een fy,fo krygt men beft gehoor.
Luc.
,kraan. Hoe is Dem etrius (tom? Luc. Het is de Gotfche Moor.

Dein. Ik ben de eert gewceii, die 't m aegderoosj en plukte,
uïr. Ik ben de eerfa geweeft, die haer dc tong ontrukte.
D ern, Ik fnee haer handend, entratzc met de voet.
guir. Ik verfde 't aengeficht met 't uytgefpatte bloet.
..ir. Is "t errenft datge fegt? Quir. Gy moogt'er op vertrouwen.
,rAran. So ik dén ondergang van Titus Huys kan brouwen,
Sult gy my byft at.id doen? i uir. Die vraegt hetgeen hy weet
Die is geen antwoort weert.Dem.Hoe fig Demetrius qucet
int schenden van de maegd, dat kan . mijn Broeder tuigen;
Dies fat 'k iny,, na de wil van uwen wille, buygen,
Indien het flrecken fa!. tot Titus ondergang?
Luc. O p Room che Ridderfchap ;'t gedult dat duert te laag
M e loopt voortop hen aen. Ar.Wie komt ons hier befprinLuc. )ie het getiroopte ftael tot in u hert fal wringen, (gen?
1rcm. Eelaerdig aed , fchep moed ; elk weerd dijn cygen lijf.
Luc. ,Leg af, Leg af't geweer. /r. Daer is mijn tyd verdryf,
J)aer d' onverlade wraak haer kracht in heeft gefworen.
(Luc„ . eyllofe moordenaer ! tot ons verderf gebooren,
Meld ons u íchelmery. Aran.'k Sal u mij aslevens boek,
Eens leien fo 't u lult. Luc. Uw daden vol van vloek.
r.Ik groey van menfchen moort;'t was Aran,die de Nonnen
In 't Godgewyde koor, haer kuysheyt heeft gefchonnen ;
't` as Aran, die lto vaak, met fijn gelacr lde voet,

^tHeyl eylig Ieyligdow, befi .et met nenfchen Moet
bard'
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in 't puyn derneergel$orte daken,
Dard'
*c telas Aran die fich queec in't ílropen,moorden, blaken;
't Was Aran , die fich heeft met moeder moors beklat,
Toen hy haer buyk op fneed , en fag waer dar hy fat,
Eer hy geboren was; 't was A r an die de beenera
Der fuygelingen greep, en knneufdenz' op de Restren
't Was Aran, die in't noord, fijn geyle rninneht,
Met eenen offer-ílier, voor 't autaer heeft gebluil ,
't was.Aran, die wel eer, fijn jongíle Broeder mochten
Wiens egemael dat hy, op't lyk haers Mans, verkrachten;
Die hy met 't feltde mes, dat hare Man verried,
Nog root van 't bloet haers l a ns,de blanke borft doorftiet;
't Was Aran, die de vrucht uyt 's Moeders buyk larf ryten ,
En ging 't mishandelt kind in's Moeders aenficht fmyten,
En dwong de Vader felfte knagen aen fijnn zaet ,
't was Aran , die fijnbeeld, dat noch in't noorden ftaet;
Daer't aengebeden word , een m .arm're Kerk des bouwen;
En liet in't hoog outaer dees' goude vaerfen houwen.
Vaart voort boosaerdig zaed , hier na is firaf noch heul.

De nood verfirekt de z el als 't licbaem tot een bed.
Al wat u Vaders huys van daeg is overkomen,
Dat is door my gewrocht. Luc. Hoe fal ik my betomen
Wat houtmc dat ik u niet datelik door oot ?
Vervloekte moordenaer, u wreetheyt is te groot. (den,
4.De wrak bewoont mijn hert:de moordluíl fleert mijn han
De fchenfucht ilookt het vuur,dat my de Tuft doet branden-'
De fiertel Overdaed , de felle dwinglandy,
De vierige Stokebrant , en d' arge fchel mery,
Heb ik tot edellien. Luc. 0 goddeloofe ïlucken á
Ik fal u wreede tong uyt uwe mond doen rocken,
En fdheuren't ingewand uyt uw' verwoede borft.
0 duyvelaerdig zaed 9. dat ftaeg na wreetheyt dor
.1r. Indien het duyvels zijn, die my tot wreetheyt porden
So fal ik na g yn dood, fo wreden Duyvel worden,
Als fich oyt heeft vertoont in het Ro ncynfch geweft,
En doende menfchenvlien, als voor de heete peft.
Luc.. Voort fes de moordenaar ir, een bepote wagen;
n doet hem, ftreng geboeyt, na's Vaders woning dragen.
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Rey vav rdr°onáz,effer en Roo7nf che Jufferen. ,map.

wolveneft,
0 God-vergete
En Zeteltroon der aerds Tyrannen;
Te vreef n als de doodfche pelt.
Gy hebt den roem der Roomfe Mannen,
In 't bloeyyneft van u _jeugd geknot:
Hoe kan 't oneerlik fchavot
Het eerlicke bloed verfwelgen ?
Al fuypt de wraek het bloed voor wyn,
S® is 't dier van fulke telgen.
Och! och 1 te wreeden Saturnyn,
Indien, gelyk't wel waer te wei fchen ,
Het quaed geen herreberg kreeg
In't ruyme hert der aerd f cihe nenfchen ,
So bleven al de kerkers leeg;
Men wilt in 't Rylr van geen verbannen,
De byl des Rechts waer voor de roefl ;
Men hoeft de Vierfchaer niet te fpannen ;
Het heylig Raedhuys bleef verwoef ,
En fou van 1 inptenaers verminderen;
De Vorflen waren voor 't gemeen,
Gelyk de poppen voor de kinderen,
En niet om Troonen te bekleen ,
Daeryder voor 'tgeficht moet yfcn.
In 't Land daer't Volk in ftrafvervalt ,
Daer kan de Vorft lijn deugd bewyfen,
Maer Saturninus is vergalt:
't Is waar fy leefden om te Oerven;
Maer nu dat hem de beulfche kling
De draet dets levens fou doorkerven;
Hoe furfde jonge Jongeling?
Tegen-rang.

Hy fprak op 't hooge wreek-tooncel
Hoe dus als uytgelate Wolven?
Indien de bron van 't moortkrackeel,
Die 't Borgerbloed langs d' eert doet golven
Te foppen fy door onfe loot,
So flavry toe, de nek is bloot.

Macr
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Maer denk niet datwe fullen fneuvelen ,
Als Broeders, :Beuls, fo voerhyvoort,
Al ftaen wy hier op defe he vielen,
Beticht met fo vervloekt een tnoort;
Hoe fal de wraek har flachtmes ilypeii !
Indien de wyd beroemde Vort ,
Sich felfaen ons koelt fo vergrijpen,
Dat hy lijn hand met bloed bemortt..
Het woen des wraeks is quaed te toornen,
Daer een getrouwe bloedverwand ,
Het bloed van fijne vrund liet froomen;
Maer God hoed u en 't Vaderland.
Toen floot de Bruydegom fijn lippen,
En knielde voort meynëedig fwaerd,,
Dat hem de ziel uyt 't lyfdee flippen,
Het h p old dat rolde langs de aerd ,
n' tich`^en in't lauwe bloed te banen;
De Bruytdie koude 't :riet haer krans,
Ea hltent met een Zee van tranen,
En fweern voortop het Lyk haers mans.
oe fa g.
Men vangt het bloed in goude koppen,
Doormengt met parlemoere droppen,
,

Dat overkoftelijeke bloed 1
Men vangt het bloed van fulke bronnen,
De druppelen zyn alree geronnen,
Tot rofen aen haer rofenhoed :
Wat groeyen hier al rofeboomen ?
Langs d' oever der korale firoomen t
0 levendige purper-beek!
Gy levert ons uyt uwe mijnen,
Een fchat van. gloeyende Robijnen;
Vergun dat ik mijn halfel f eek,
In uw' Tirierfche verruw-kuypen ,
Die nu van dierfaem purper druypen.
Vergunme daar ik u om fineck.
So fullen al de goude doppen,
Veranderen in rofeknoppen ,

Dat anders ieli 't niiikt gc1k
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7'itas. De Hoofden va*ollander en Me/anus. De Geeften
van Klaudillus en Gradanard.
Ki. A Ndrbnikus.Tity inyGrad.Andronikus. Tit.Ay my!

Kl. 1-Op, op Andronikus, volvoert de wraek, die gy

So dier gefworen hebt.
Tit.
Wie komt fich hier vertonen?
Grad. Klaudil en Gradamard.
Waer hcen,waer heen myn Sonen?
Tit.
Het hayr ryft my te berg wat is'er dat gy deyft?
Hoedariig is de wrack die gy van Vader eyfcht?
PoLHooft. Een zoneIofè wraek.TitAen wie fal ik me wreken?
Met. Hooft. Acn die ons' Vaders val fo fchendig heeft befteken.
Tit. Wie wrocht uw' Vaders val?
Pol. hooft.
Gy zyt ten val gedoemt
Van Gotlands wapengod; ofdie fich feiffo noemt.
Tip. 0 goddelofe Moor gy fult voort fchelmftuk boeten.
Hoe fal ik met de kling in uwe boefem wroeten.
Markus. /Jskanius. Titus.
Mar.Ar ^v oe ftaet myn broeder dus? wat is 't dat broeder peynft?
Het is geé broeders hert, dat voor fiju broeder veynft.
Ask. Help, help, Grootvader help.
Wat doet myn Neefje kryten?
Tit.
Ask. Myn Moey, Grootvader lief, wil my dit boek ontryten.
Daer komt fy uyt de tael, fy fchynt op my verfteurt:
Ay'Iieve houdfe vaft! eer fy de bladeren fcheurt.
Tit.Askan myn waerde Neet;gy moet voor Mocy niet vrefen,
m wat III? moet Vader lefen?
Wat wyft myn lieve La!
Wat wiltge dat ik lees? is 't hier of daer gemunt?
't Is hïer rampfalig kind. Mark. Sy wyft op d'eerfte punt.

v

Titus leeft.
dat hy iiijijn Land, met Philomela quam,
Brocht hy die /hoone maegt om fin onkuyfe v1m
Te bluffchen, in een huys, omheynt met oude boomen:

ovd. 6.13oek
er Herf.hep.

Daerfr, door vrees geparfi, terwijl datz' in defiroomen
Van hare t ra neufwom, om hare Sufter riep;

Maer Thercis was als doof, fijn wond was rite diep:
Hoe
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Rof Ilact ri
Hoe datz' haer Sufler , e haer overoude Vader ,
tus het B oek uit
Eniven al de Goon , tot hulp riep, de 'verrader de
hand.

Erbarmde niet , maer heeft dejonge Maegt verkracht.
Tit Is Rofalyn verkracht? is Ro11yn gefchonden?
Haer eerlicke band fo eereloos ontbonden?
Mar. Sy knikt, ô Goon, fy knikt!, (helaes! ) fy is verkracht.
Wie heeft dcci' gruwelen, aen Rozalyn gewracht?
Tjt. Verkracht,verkracht,verkracht?rampfaligfl aller vrouwen
Uw' fuyverhcyt hemorft , uw' hajiden afgehouwen?
Uw' gail emryke tong, uyt we mond, gefcheurt?
0 gruw elyk bedryf'. daer God en meiifch om treurt.
Verkracht? verkracht? 6 fpyt
Mar.
Soud gy den fchellcm wel kennen,
indienge fpreken kond, die u fo lchcilcms dard fchcnnen?
Kom hier myn licye nicht, zijn fi dc handen af,
So leer vait uwen Oom, hoe dat hy niet een flaf
Sal fchryven in het zand, dacr ilact myn nacrn gcfchreven
So gy de wrede beul, die 'tfchelmfhak heeft bedreven;
Syn naem gelyk u Oom, kond fchrîjven in het zand,
So is hy leveloos. Tit. So fal ik, door deez' hand,
Het ovcrgeyle bloed voort uyt fijn adren pompen.
Mar. Vat cent met uwe mond; ftier nu met bey de fornpcn,
Schryft niet te dicht in een.
Oor Thamera, ilrarisHoer,
Tit.
D Is Rofaljn verkracht, van Quiro enJn Broer.
Demetrins.
0 fpijt! 6 Godvergete luflen!
)

Die uw' vervloekte brand, met Ïiilk een fchepfel , blufteni!
Ma,. Nu is ons 't fluk bekent. Tit. Door Thamera Arans Hoer,
Is Roflilijn verkracht, van Quiro, enjijn Broer.
Lemetrius.
0 fpyt, o Godvergcte luf'ten

Die uw' vervloekte brand, met fuik ecn fchepfèl bluften

Mark. Nu dient ons niet dan wraek.

Door Thamera, Arans Boer,
Tit
Is Rofaljn verkracht, van guiro, enjijn Broer.
Denetrjus.
0 fpyt 16 Godvergete luften,

Die uw' vervloekte brand, met fuIk een fchepfci blutten;
dska. Wat decrt Grootvgder lief
is u 't ver (tand ontrooft?
?
ik
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Ik fal de moorderen hun oogen uyt iet hooft,
ja feekerGrootvaer-lief1 net defe handen fcheuren.
Tit. Uw' kinsheyt is te fwak. 4sk. Gy futt wel anders fpeuren.
Ay 1 denkt niet dat Askaen voor linke fchLlmei gruwt;
Heeft Hercies, in fijn wieg twee (langen dood geduwt
Hoe veel te meer fou ik? ik bende wieg ontwoifen ,
Ik fiaep al fonder Min, ik draeg al veder boferi.
Tit. Neefjen is te jong, het druk is u re fwaer.
sk. Ik ga Grootvaderlief, al i,ii n iynn tiende jaer
Myn Vader heeft gefeyt, als ik fo mmm.oy kan lefen
Als Alexander Neef; dan fa.lk een Ridder wefen,
En dragen een rapier, en ryen op een paert
Met een vergulde zaal: av ! geei'n e maar een fwaec t,
Ik fal de fchennel s itraks de wreede buyk op f yen.
rit. roem. van Titus tlam ! de moed fou u ontglyen
Dat gy de fchenners faegt.
.,4skan.
Meent Grootvaer dat ik fchrik ?
Ik durf wei alle daeg , ja yder ogenblik,
Als ik voortAutaerfa, met onfe huysgoonfpreken.
Tit. Het fal u niet aen moed, maer aen de macht ontbreken
Soonivan Titus Soon ! die in de dageraet
Van uwe lente zyt; rnan-moedige-Soidaet,
Gy feit den Scepter-fafals Caefaers nafaetfvieren
De parelykc Kroon fal u de kruyn versieren.
Mark. Ik ga na 't buyten hof, en pas op 't regenvent.
Tit. Ik fchryf a.en Lucius , fo werd hem't iluk bekent.

o

o

Thamera. Titus. Quiro. Deretrius.

Ndronikus. Tit. Wie daer?
Tham.
Ik kon . door 't aerdrykk bree en ,
Iham.
Om met myn Speelgenoods uw' ongeval te wrceken.
Tit. Wie zyt gy ?
Wie ik ben? ik bende wraekfucht felf,
Thar.
Geboren uyt de fchoot van 't ornderaerds ge el€
rit. 't is Tharnerarnet haer Soonns , hier dienen veynferyen :
De fpraek heeft haer verraen,kom wreekfler van myn lyen,
Kom lang verwachte wraek -zyt drie, u [-ael welf ekom !
ynoverfchoone l3ruyt ! hier is u truydeg or ..
Ik bid u om een kus, want Puike roodti kaken,
Doen
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D oenTitus ingewand in uwe liefde blaken.

rham. Andronikus fta af, mijn aenlicht fiet te nacr.
`aio. Die uwe fchoonheyt liet, die komt in groot gevaer,;
Want mind hy , door het hen , u acnf cht vol van gloren,
So toont hy f ch verwaent, blyft hy gelijk bevroren,
S o is hy fonder breyn : maer wie is fc verf aclt,
Die uwe fchoonheyt liet, en niet in min verdwaelt ?
Dies hou dan niet voor vremt, in 't Raedhuys van u f enen ,
Dat ik (nu ik u e) u fchoonheyt moet beminnen.
Tham. Heeft liefde ffilk een kragt? 7it.O tergíler van myn min
in liefd beílaet het al, de liefde is t begin.
Het midden, en het cynd van menfchelicke dingen,
D e liefde kan het hart, al was 't van ftae1, doordringen.
ha . Uw' liefd' , die is gedaan, uw leven loopt ten ent.
it. Ik ben een jongeling in't j eu ;digit van myn tent:
0 fuykcr-foete Vrouw! ó poef e ledematen!
U w' vingeren zyn verciert met pariemoere platen:
Uw' mond rnet milt robyn, fpijt Ganyrnedes kelk,
U w' kaik met roofe bloed, op fpierwit lelt'-i.nelk !
Uw' facht albauie boru met purpere kerifebronnen,
U w' hals iietlenig alp, uw'oogen nettwee zonnen;
Uw' tanden met yvoor, uw' pruyk met fchittcrend goud,
Uw' toverende lach met zedigheyt gevout.
Gelyk de goude zon de l lvre maen doet wijken,
So doe?ge, Venus zelfs, haer fchoonheyts wimpel rijken®
Is t ernst datge fegt ? Tit. M yn fuchjes zyn verheft,
So heeft u fchoonheyts glans myn ftale bori} doorgrieft ,
een neflelt onder 't dak van uw' vergulde hayren ,
Di e 't Minnegootjen haelt om fijne boog te fnayren ;
Een ander, bluíl fvn brant in d' aeiem van u mond,
Een ander, kuil u kaek , een ander, maakt fyn wond
Een ga[u uys van u krop; eer ander, noch veel grager,.
Kruyptday uboefcm in, end ,elt te met wat lager
Nagier Venus lufI prieel, in 't dartle roofendal ,
En plukt de weeige blagen. Tham. Andronikus houw' tal
veyen loopt te hoog. zit. Te laeg wil wraakluit icggen ,
Kom gaenwe hier in 't bofch, en veyen langs de heggen.
y

Q^iir. Syn her rans zyn oiaftelt. Dim. Hy liet gelijk een ftier,

t.
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Mijn hert dat werd gebrand door een wraek ieri h vier
Tham. So gy u herre wee door wreeken wilt betoonen,
So fet de wraek te werk aen d' outite van uw' nonen
Want water is gewrocht, dat is door hem gedaen
y was die 't goud begroef ? door hem is Ba aen
So deerelijk vermoort : nu heefthy t mes te wetten
om fl g, door menfchen moors op 's K .ayfers troon te feiten.
'it. Geveynfde moorderes, ik merk u fchelmery.
Barn. De Vaderiaet verbaeft, dit. Komt voeg: u aen mijn zy
Mijn Dido! mijn Heleen! kom, hier mijn trek kebecken
Die 't goddeloos verraed aen Titus komtondecken.
Poogt gy de Roornfche Vorft te !lieren na fijn graf,
Om fo door's Keyfers dood, te\raken aen de liaf ?
Dat Da ik nimmer toe: al hadtik duyfennt levens ,
So zijnfe voorde ` or : ik fal mijn wraeklutt r' evenas
Betonnen aen die fchelm , die wreede Broeder- Beul.
`ha . De dood van Bafliaen, die fal den Vader heul
Doen krijgen by de Vorit , Om 'r fcheic f uk te wreken,
Tit. Ik fal de rnoordenaer de wre.ede ttrot affieeken.
Thamm. Dat is dat Thami a foekt. dit. Gy faet voor Titus val:
Mae r 't flael is al gewet , dat u dooritooten fal.
Ik fal de Roomre Vorfi met fijne Bruyt ontbieden.
En melden t gantfe [tuk. ¶h.Laet ons maer derwaers vlieden.,
Ik fal de bootfchap doen. Tit Neen geurige balrem fpruyt :
Dat Saturnyn u fag, hy liet fijn fchoone' ruvr,,
En viel voor u te voet p om 't foet uws mondste leppen.
7ham. Ik fal my in den fchi jn vang uwe hoo lherfcheppen.
Heb ik me vaek verkeert in Leeuw, in Beer, in Swyn
Die Goddelijke macht fal niet verandert zy n ?
Wy vormen ons by wijl in hergen ,en in boomen ,
In lucht, in aerd , in vuur , in winden en in Dromen,
In bloemen vol vergift, dat diefe nauwli)ks rugkt,
Eer hy fich ommekeert, de dood fijn oogyen luykt.
zit. Ga wraekfugt, ga, ja vlieg, en feg het Hooft van Romen,
Dat hy met fijne Bruyt fo daedlik hier moet komen,
Om faken van belang-: de tijd lord geen verfuvm
n groet uyt mijnen naem.Tha . y olien gelijk een p uym.
rit. Hoe,, gaat gy alle dry, uw' fpeelnoots moeten blijven.
So
4

Tit.

-
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Soo fullen fy myn hert noch meer tot wraeklufl dr °ven
Ik bid u gaa11een. T m. Nu fal ik Tjtus huys ,
Ter nootweer van de Moor, verpletteren tot gruys.
'it. Ga heen vervloekte hoer, nu (al de tijd genaken
Dat ik van uwe buyck het graf uws Soons fal aken
H ou Markus, Tacitus, ihilippus en I a il,
aers met
u f oet, Auir. A.y! Titus fwyg tog iiL
Kom
her,
it. Waer blyft de kamerwacht? waerzyn dedienbre flaven
Myn lyftrau anten hou! Kom al t' faem herwaerts dra $ a
Hoe is 'er geen gehoor
1 askus. 7 1f s. . ,az iro. Dcmetrjus. acitJ!ts, P i1,4ppl s L f> b .-

Mark.

kNdroiiikus , gat is 't ?
Titus,"Wie m eeut e , dat hier f aet .
Mar.
?t Zijn Thamras foons. zit. Gy mift.
M ar. Ik fweer't zijn Thamras foons, rit. U bogen 'zijn benevelt.
Mar. 'k Heb al 'er doen gefien.Tit.Swyg Markus, fwyg gy revelt
't Zyn fpeeinoots van de wraeks. Mar. Ik heb de Broeder [elf
Verfelfchapt met hun moer; tien flappen na't gewelf.
Het veynfen heeft nu uyt, weg met de pruyk van Hangen s
Weg met de Duyvels kieen , gy zift althans gevangen.
i it, Wel Broeders! wel hoe dus? vervormt u nu in vier,
Of in een water- roo n , of in een wilde 'aier ;
Kond gy.0 (elven verwiffelen in winden,
En laet gy u althans van menfchen handen binden ?
,kern. Wy bidden lyf gená. rit. Toen Rofalyna bad
Wie heeft riet Rofalyn medogentheyt gehad ?
Dies (al ik u de neus flucx uyt uw' aenfich't byten„
E n al wat manlik is van uwe lichaems ryt n
' n Tropen u de huyt, al levendig van 't lijf,
E n fleeken uaen't (pit, en fchafen'thelfchewijf
0 God vergete moer , de gaer gebraden fchinken i
En geven haer uw' bloet, met wyn doormengt te drinken.
Q^ir. Wy zyn , door Arans raed , tot dele fout gebracht.
.zit. 't Was uvervloekteluf, die'tfchelrn luk.Iieeftge rochr0
M ar. lu broeder vaer moer voort, de tyt die'lyd geen recken
Of rreet gy aerfelir g ? Tzt. Kom herwaerts met een becken
Hier Rofalyn, koont^hier,, wreek u van"t fchelmftuk,
` er gyl ik met dit mes de wrede borfi opruk.
H
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Hoe ftaetge dus? wat is't ? onitbreeken n de handen?
Scheur Quiro middelrifinet uw' bebloede tanden,
Uyt d' opgef pede bbor , uw' ramp heeft u verplicht,
Daer, werpt't moordadig Bert in 's moordeuacrs aengefg .
Voort, voort Demetrius, mn iTtI ii als uw' Broeder,
Door Titus mes geflaeht, doen fchh ffen voor u Moeder.
Daer leyt het ingewand, bedoven in het bloed,
Dat tegens Titus huys fo lchhe ndig heeft gewoed.
Dode, Titus, Mrkns.
lode.
E Vader is getroof , de Moor die is gevangen,
4ïid,^ 4'V ien ? ®des
or ^u^^us• tt 'k S a l ld3,r
T t.Do
fij ii ftraf doen langen.
Waer is h ? in wiens tent? .Bode. H y is al binnen wals,
I n een be loten koets. T t, So is de icheïm om hals
En al die Titus huys 1`o wreedelik bef ormen
Hoe fal ik 't Rooi mfehe Hof van delè nacht vervormen!
ar. Al wat myn Broer beitaet , dat fal i ek mee be nen
rit. Het moet'er nu mee.door , 't fy hoe 't oock tag verg :
.

^,^

Reyy ^van Androniz enfer Ju eren,
Z ang.
Rofalynas roos geplukt?
aer poefie handen afgefneden
De tong uyt hare mond gerukt
: ic't alderhardile hart kern k ij de
De glans =va uw' v ol inaekte leef t
Hcet udit ongeluk befebooren 4
Veel naelger waer't mifrnaeckt geweeftDan hand en tong en eer verloor en.
Te duldeloos is uwe fimert.
Gy draegt de roofen op uw' koorsen
Maer (laes de doornen in 't hert,
Wie fal des gruwelen beloonen
-

Tegen fang.

De Vader heeft de. fchel ins ge flaehz
E,n d' over,goddeioofe ledeM ,
Tot looi van folk een maegdekrach t

Al vloekende van een g fnedein
En
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En om fijn wraeklukte verfen,
Halfiev end ig aen 't fpit gefteeken;
De vlammen weygeren 't vleefch te bracn,
Al poogt haer rncetler lig te wrceken.
De fpieren lillen aen het fpït
Men hoortfe fomwyl deerlik karmen;
Maer hy die 't hert vol gramfchap fit,
Die weet in 't minft van geen. erbarmen.
Toefang.

Hy dekt de difch opfuk een wys,
Gelyk als Atreus voor fijn Broeder,
Noyt fchafte Romen vuyler fpijs,
Dan 't vleefch der kinderen voor, de Moeder.
De galdery die is gercet
(-)in Aran aen het vuur te geven,
Ooorfaekvan hacrhcrten leet;
Gy naekt d c Grens-part van uw' ievn.
-

V Y F D E BEDRYF.
&iturnius Tha,vera, Titus, i1a,kus, Lucius, ia fchyn vaai
dat,

fyn Kamerlig.
As 't Lucius cie 't hart van i3afflaen doorhoorden?

Was hy 't,die fijne broers fo jammerlik vermoorden?
Was hy 't, die 't goud bcgroef? heeft hy den Briefgedicht,
Die zyn onnofele Broers met Brocder-moort beticht?
En poogt hy nu zyn luften Saturnyn te wonen:
0 111 f gevoeglyk te raken aen dekroonen.
Van het wyd hcerfchend Ryk? dat wil de hemel hoen,
Het fy dan, wie het zy, hy fal voor het fhelinfhilr bioen.
Tham. Ik bid voor Titus Soori, Tit Gy bid hier cor Em lever
En poogt nochtans rnynSouii den fleeck des doots te geven
O afgerechte Hoer Th am. Hoe fim da Vader dacr,
Tit. Dat ik mce vreken fal , dat ik dcc Moordenaar,
Die t wreede Iluk heftond, van ik tot Ik fkI fhyen
Luc. Lang leefde Roolnfihe Vorft in hne hcerRhappycn;
Lang leefde fehoon Bruyt: lang leetde llrijdb'rc helt.
Ti Wat ty d ling van li Sc'on, Luc Ik heb aw Soon gevelt
Ez
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In 't midden van fijn iu . Sat. Is Lucius verlagen?
bic. Hier is 't bebloede hooft , dat urne kroon von dragen.
Sat. Hoedanig was fijn dood ? Luc. 'k Heb hem door Titus lalt
In d' armen van Cjn boel , met defe kling-eerra{;
yi.irsdar (ijn Kainerling, de Kamer-wacht verilierde.
Sat. \Tas Romen vol van vreugr. roen't hof de uyr aert vierde
Van Nero ? nu is 't t ' d dat men het {elfde doe.
`ham. Nu mcet de vaer van kant, de wraeck is nog niet moe,
Daer na de R omiche Vorf . zit.-0 fchclm die fo vermetel
Het Kuffen wou bekken van Saturninus Zedel
eyloofe Radebout ; meynnëedige Tyran ? .
Bloerdronkern Moordenae r ! die in uw' herf'epan
De val van 't Capitool, fo fehendig had befchooren ;
0 Helhond! die u Broers , fo fcheilerrms dee verfmooren
Is dit de wreeds muyl „ die 'r Bloed van Barurnen
Uyt Vaders beckeneel , wou flurrepen voor wyn ?
. a7'. Wegweg met 'r ravenaes,de wreek heeft haer vernoegen
Indien 'z 4e Vortt gelieft, hy kan leh dit'chwaerts $oegen.
Tit. Kom wreken Ary ons leer; gy doet de Vort veel hooras,
So gy met dis vaert komt. Sat. aer lijn vrou Tamras foons ?
it. De overdeug delik , en hoog gebooren Broeders ,
Die fullen dadelik fijn in d'om eringhaers Moeders
Mevrouw , geen h-and falu onthouden, zyt getrooft,
Gy fult uw' lult verfaen , in 't by zyn van uw' Krooft,
Ik 'al n Dienaer zyn ; waer fijn de Mommeryen ?
Daar g de tong vernoegr , moer 'r oog geen honger lyen.
De dans b valt ons oog gelyk de tong át baneket.
dit. Onrlag elicke Bruyr , ontfang , na Bacchus wet ,
Deen' overgoude kop , ter kim vol wijn gefchonken,
Daer Titus Gemalin Wel eer heeft uytged r onken.
)

De Geej2en 'van Quiro en Demetrius.s.
kam. 'k Ontfang de waerd e gift, op d' uytvaerr vare u Soon ,
Men plengt den wyn eerst toe de Vaderlicke goán ,

En drink dan voort, wat's dir , rx yn band begint te f eken
Dekopbedriegt myn mond in 't midden van het drinken
De wyn fpringr felfte rug , en fypeir i n s mijn kin
De tafel fpring van : d'aerd', Sat. Wat deert ons Kayferi n
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The. Het toorsligt viert gebluft, hoor! hoor! de hemel dondert,
Wat of ons naken fal ? T t. Vorilin zyt niet verwondert:
De Hemel lacht ons toe , de tafel danP van vreugd
Nu 't fch 1m uk is geftrafr. 0 fpie el van de deugd
O- g-o e1ijke Vrouw ! ' t is nu een tyd van dartelen,
°hare. Ik voel yet levendigs in de(e boefem fparteien.
Ik walkg van 't banket. Ik ben in doors evaer
Men roept nnyn Sonen hier. iel hoe ! wie hoor ik daer?
Mynbange boeferra steent ; maer niet van 't eygen 4 ee nen.
Waer of myn Soonen zyn ? 0 ramp ! ik hoorfa weenen.
Komt hier, komt hier myn Soos , van waer hoor ik fe weer,
Och! och! myn kinderen. Mar. Mei] fit Mevrouw wat neer.
Th. Voort Nael myn Sonen hier Tit Myn Dochter Rofalyne,
(fpruyt
Die fal bier datelik met uwe Soons , verfchyne.
Mark D ae • komt de-trreurge Maegt. Sat. Met glans versierde
aer fijn Mevrouw haer oönns? hoe! geeftfe geen eluyt ?
'Wat draegtge dus bedeckt ? hoe! Rofalyn geen reden?
Tit. Hoe kanfe fpraekfaern fijn ? 'haar tong is uyrgefneden ,
Gelyk gy felfs kunt fier. Sat. Wie heeft dit werck be aen
Tit.'Die d' evenrype Maegt haer Maegdom heeft misdaen.
Sat.IsRofalynverkracht?
Is
t t. Haer mae delike banden
Haer minnelicke tong, en poefe i ,c handen,
Syn haer , op eerre tyd, dus grawu 'lik ontrokt.
Sat. 't Is wonder dat deel aerd' de Echel en niet inflokt ;
Tit. Neen , Sat rninus, neen, het artryk fou 't fich belgen,
Dat het de vuylen brok door d' open keel moea fwelgen.
Sat. Hoe kan Andro'nikus't mishandelt fchepfel Een?
Tit. Ik fal de Moorderen de punt van "t lemmer bierg:
En opdat Rofalyn niet Vaderloos fal leven,
So ik te fneuvelen kom, fal 'k haer den doodff eeek geveit
$louw' daer myn Bofalyn, en trouw met Bafliaen,
Ver eefine war ik doe 't wert uren dienfi gedaan.
Sat. Wet raferny is dit ?' Tit. Myn doen beaat uyt reden
Luw' Broer, haar Bryde omr , die fal haar regen treden,
En leyen haer langs Myrth, in 'r Elizefche Veld.
Sat. Wie heeft u kind gefehend? Tit. 0 wydbefaetnde Held
Die , die 't doorluchtig til van Titus huys verminderen.
Sat Wie , cius?I neen! 't zyn Thatnet haer kindereu
eeo.
;

)
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Demetrius en fijn broer. Sat. Mcn Nael hun hier.Tit.F1ou fiat,
De moordenaers, daer gy om fruurt, die zyn hier al
(gen
Sat. Waar fijne ? wyttfe ons. T t.. oe heeft de Vorti geen oo'St. Ik fieCe hier, noch daer. T it. 't Gelicht heeft u bedrooien,
1-her fijn de Moordenaers , dees nebben r çiaet be aen
B efietfe wel te deeg Tha . 0 ramp ! Ary fijnverraenn
- it. Kend gy dees Hoofden wel? dit fijn de wreede Hoofden
Die Rofalyn haer eer , door uwe raed , ontroofden.
. 'a o Hoe kan fy kondfcnap doen fy had nog tong nog hans
T it S y heeft her met een ftaf gefchreven in her zand.
T haam.' \Waer is het overfchot van myn vermoorde oorsen
Tit. Al war 'er over is, dat fal ik n vertoo0en ;
E n wat 'er geen meeris, dat hebtge nu al weg;
Hier is 'er overfchot. Tha . Is 't errenít ? Ti. 't Geen ik fe g
Is waar: 'hebt feit uw' Soons, gy hongerige raven,
Door d° ingang van n keel, in uwe buyk begraven.
bam. hoe fijn de Kinderen in's Moeders in' ae nnd
°`dit. Gy hebt aen uwe Soons ter[ton-d eleckertand ;
G ekerf , gekr.aegt gefcheurt, met ta fcheurfieke koonen,
Geen Tyy er is fo wreed, of hy fal 't jong verfcrooners
M aer gy mae r uwe haig uw' Soorten tot een graf.
at. Voort, vat der Moordenaer, ' k fal hem. voor dag fijn f a `
Doen voelen, naverdien , Tit Doorluchk ge Corneilen
Schiet toe, en koek de 'Vocft, die Titus foet te knellen.
ha . Wee my onzalig Wijf ! wat quaer is hier bexo t
Heb ik myn ey geti Boons fo gierig in eflokt
Hoor Titus t Titus hoor Thamras onen karnnen
Sy bijten in myn .hert, en fcheuren myne darmen,
E n krabben aen yn hor , om door een erg°e baen,
l eer uyt's Moeders schoot in 's werelds ^floot te gan.
K.ot mm Titus , laet uw f a°rt een open venter maken
I n rnvn vervloekte bark , ik fal de leden braken
Van myn vermoorde Soons , la felle Moordenaer
E er ick uw gordel gr 'p en wurgf a met myn hayr s
V erfchoon de Geetlen die in 's Moeders lichaam f rooke ,
?

p

Hoe fa ik- rnyne Soois't behoorli Lyk-vuur it o yen.
I k ben ganfch redeloos, ren fy dc blixe feit'
Ta ho ger u y tgegooyt komt dalm a 't gewelf
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Want fo ik inyne Soons tot affche vuil- erbranden,
So moet ik felleven verberrenen tot afch.
Kom helfch , en hernelfch vuur, och dat de Moor bier was
Help Aran , Aran help,
Araï 7harnera. SSturniuus. Titus. Al arkus. Ltc u s.
4 r r. IlTie hoor ik Aran melde ?
1 Aran ; jtge daer ? foo gy u felf ok=t Helde
Voor Saturninus Bruyt, fo komt haer nu te baet :
a t Titus feit my hier als oorhek van al 't quaet
D at fijn gefchorme kind, in t bofh heeft overrom elt ;
y hee ft iin fwaert in 't bloes van mmyne Boons gedo pelt,
E n t verfche vleefch gebras n , Ee Moeder voorge eld ;
De Vorft die 't eereu wou, die keert her door geweld.
Aran. Al watter is gedaen,
dat is door my gebrouwen
.
Door my hebt gy de h and van uwen arm gehouwen;
Door r y is Ro `alijn fo deeglik verkracht
Door my zyn uwe Soons moor adv ; omgebracht ;
Door my is Bafliaco zyn hartaer afgef Beken.
adat Hoe lal ik-. voeder do -, r hoe (al ik 't fchelh nk v
Wie fal my bytiand doen
ik fal u hulprae a zin.
Iran. o y elieke val! o doodelijcke pijn!
Help Tin s,, tus help ! ik fal u gramfchapkulTen.
$t. De wraek keert t de nek.
raa.
Wie fel dees' vlammen blulTen
git. De tranen van uw Hoer.
.
Gena! gena! gem!
Als 't quaetdoen word geiraft , dan komt be ouwe te fpa.
0Titus ! griefgena.
r
rit .
De wraekluf heeft geen noren.
.eren. Beparel de woede wraek van u getergde tooien.
dit. Had gy u wreede hand in al uw' doen bbepaek
De wraek die waer fo fel niet op uw' hooft gedaeit.
Hier leyt hy in fijn graf, die ons in 't graf wou wicke em
ran. 0 overheete vlam! óai re fcharpep ickelen

Kom Titus m Titus kom > en ke i f y nn vel` d a ',,
,

^?xi^
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En feut myri °*eede borf} met al haer ingewanden ?
Want fo ik myne Soons tot affche wil verbranden,
Sri moet ik felleven verberrenen tot afch.
Kom helfch , en hernelfch vuur, och dat de Moor hier was
Help Aran , Aran help,

fr . 7hamera. SSturn uus. Titus. Markus.. ucius.
Arm. 17ie hoor ik Aran melde
Och 1 ira f jt e der ? foo y u felf oyt helde
Voor Saturninus Bruyt, fo komt haer nu te baer
Want Tinis Relt my hier als oorj ek van al 't quaet,
Dat fijn gefchonne kind, in 't b f h heeft verrom elc;
y h eeft fijn fwaert in 't bloes van myne Soons gdompelr,
En 't verfchevleefch ebra n, De Moeder voor e eld .;
De Vorst die 't keeren wou, die keert hy d or geweld.
.sari. Al watter is gedaen, dar is door my gebrouwen
Door my hebt gy die hand van uwen arm gehouwen
Door my is ofa!ijn co deerl. k. verkracht
Door m zynuweSoons moordadgomgebracht;
Door rny is Baffiacu zyn hartaer afgef eetren.
at. Hoe fal ikBroeders do - t, hoe fal ik 't fchelmuk wek„.
Wie fal my byftand doen
gal u hul fae
.
/Ira . 0 y elicke val! o do delijcke pijn!
Help Titt4s, Tiras help ! ik fal u gramfchap knlTen•
T t.. e wraek keert u de nek.
ra a.
Wie fal deel' vlammen blu e
st. De tranen van uw ader.
au.
na! gena! gena!
Als 't gnaetd®en word geftraft , dan komt be wouw te lpa.
0 Titus v geefgena.
De wraekluf heeft (een Doren.
c n. Bepaei de woede wraek van u getergde moren.
it. Had gy u wreede hand ira al uw' doen bepaelt ,
De wraek die waer fo fel niet op uw' hooft gedaeir.
Hier leyt hy in fijn graf, die ons in 'i graf wou wickecn
.Aren. 0 overheete vlam! o ai re fchar pe pá i kelen
KomTltn9, Titus kom, erg kei nv ucyc
é
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