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Flulle uyt Latijnfe in Nederlantfche kle-

Tier nevens gaet een Overfettinghe
I v a n Terentii Bly-Eynde-Spel, hetwelk my

deren te fteken. Dat het fyn fchoonfte
rockjehier door heeft uy tghetrocken,
wil ick in 't minfte niet tegenfpreken; ja
indien ick diergelijcken werck felfs in't
oudt Roomfbh, daer door die Africaan}( *

(che

fche Syren zigh hooren liet, foude waenen te kunnen bereyckenib waer ick de
verwaentheyt felve lek boude het met
h e t o o r d e e l Van Afran'ms^erentiononfimilem

dices quempiam. Onverminderd 't gevoelen
van den Hoogft-geleerden Lipfimy die in
fyne brieven Plamus de voorgang geeft.
Ma er ick volghe den noyt volpreien H.
Daniel Heynfius, onfterf: gedagtenifle.die
in fyn ghefchrift over de woorden van
de Prins der Lier-Zanghers , Horatim.
Ad voßri proarvi Plautinos & numeros, &
Landabere Jales, nimium patientur utrumque ,
Ne dkam flulte, mirat i: &c.

Seer nae&elijck betoont, hoe veelmeer
Tm%?mw, om het uy tdrucken van alderhande menfehen manieren en aert, dan
Plamus,om fyn aerdigheyt, die alleen in
het belacchelijcke beftaet,te verwonderen is.Dewijle het mijn ejonge laren en
geringe wetenfehapniet en voegt naer-

der en naeuwer weegfchael te maecken,
fal ick alleen ditmaer,eer ick verder trede uwe Edellieden te ghemoet voeren,
dat ick mijn drift tot de Dicht-Kunft
graegh in en uyt Tcnntius hebben willen
oeffenen en de werelt openbaeren.
Ick brenge hier dan op hetToneel,en
legge voor uwerEdelheden voeten,den
HeaufontifHorumenon.Mcnedenum^QnSelfs-

queller,metfynaenhang, omflag, en gevolg. Onder welke Befchermings Vleugelen konde ick eerder en gereder, en
gewifler , tegen de ongerijmde beftrijders van mijn Papiere Gerijmde Kindt,
verfchuylen,dan onder die van uweEd.
En , dewijle dat de maniere van aller
eeuwen geheughenifle fulcks mede
brengt,dat men yets in het licht gevende, fodanigeLuyden opdraegt,die fulex
waerdigfyn,hoe konde ick Vader, O om
Neefvoor by gaen ? en indien ick niet
)( J

een

een kleyn teken van mijne onderdanige
plicht te berde bragt,hoefoudemijn gemoet niet overtuygen van ondankbaerhey t? ondankbaerhey teen fo verfoeye1 ijcke fake onder de Chriftenen, dat felfs
de Hey denen niet alleen een walg daer
van hebben gehadt , maerdat oock de
Wetgever Solon,deftraffedie daer toe
behoorde te ftaen,onnodig heeft geagt
overmits hy oordeelde het voor een redelijckmenfch onmogelijk tefyn, in fodanigenfchult te vervallen , opdatick
daer niet in vervallen foudeib hebbe ik
met'tnieuwelaenin 'tbeginfel aen uwe
Edelheden willen betoonen, dat ick alle
de dagen mijns levens fchuldig en overbodig ben te blijven
Mijn Heeren^ VaAer>Oom,tn Neef.
Uwer Edelheden onderdanigen Soon en Neef,
DlDERICK

BUYSERO.

AENDEN

LESER.

geleefde Lefer.
Eprickelt en opgeweckt door de voorgangh vande inde Dichtkunft onvergelijkelijke, ofte immers onverbeterlijke Heer van Brantwijk, hebbe
ick fyn Edelheyts fpoor , nae mijn vermoghen in't vertaelen van dit Blyeynde (pel, Htautontïmorumtnos ofte Selfs-Quelkr, ('t geen ick niet weet,
dat fyn Edelheyt tot noch toe in Michtheeft gebracht, ofte ten minften
my noyt ter handen gekoomen is) ghetracht na te volgen* Seer geerne alvoorens
bekennende, dat ick maereen fchaduwe van die groot e Son ben , jQuodquefequar
fVeflerbaniumnonpasfibus équis. DeProfe , ofte Rymeloofe vertaelinge van mijn
HeerSu/aerdekroon^mï]n oude Meefter hebbe ick in Rym gepoogt uytte drucken ,.
dewijl ick oordeelde dat die groote Man boven allen in d'overfettinge van Terentii
Zin jinNederlandtfche woorden zwier , en ghebruyck de Kroon fpant. Derhalven ickoock my ftip aen fyn E» gehouden hebbende,fomtijts een ige onduytfche
woorden te berde brengh, maer foodanighe, deweicke ghebruyckelijcker dan de
Duytfchefyn. Wantgeli]ck£for<tf*«*feyt:

G

, Licuit yfemperque Licebit
, StgnAtumpr&fentenotaproducerenowM.
r Het was geoorlooft, en fo fal'tfyn al fijn leven,
, Sijn geit van gangb're munt den naenfehen uyt te geven*
Om dat ick my oock fo naeuw aen den Text gebonden hebbe,fo vint ick, dat ick
op eenige weynige plaetfen de maet van twaelf en dertienen, achter een behooren*
de te volgen, niet hebbe waergenoomen* Gelijck ick oock wel in andere vermacrdeDichtersgefien hebbe. Bidaedaeromdan 3 dat u E. gelieve fulcks oock in mijn
werek over't hooft te fien. Waer op ick my verlatende, blij v e,

Beleefde Leqer, uB. dienftvoillige

DiRCK

B U Y SERO*

I N H O U D T
Overgefet uyt het Latynfche.
HremesghebietJyn Swanghere Vrouw Soßrata, dat indienfy een
Dochter baerde, hier dadelijckfoude do o den* Defe wreetheyt had
plaets in de manieren vanden Ouden tijdt, dat, hoewel men geen
wilt Dier vindt, 'tgheen/yne longhen niet bemindt ,Jy nochtans het billic\meenden tewefen, de Rinderen, diefy niet wilden opvoe»
den, ßracksna degeboorte om te brengen, ofte itondelingb te leggen. So*
ftrata een Dochtergebaert hebbende mocht het van haer hert niet (gelijc\
bet ^Moeder lij c tegemoet altyt mededoogender is) het iindt 't leven te benemen , maerfy heeft het een arm Besje van Corinthen9Pbilteregenaemt»
overgelevert, om te vondeling te leggen, en heeft, door een Vrouwelijc
ke viefe vafery een ring, van haer vinger daer by belaß te voegen.
Hetgeene doen dwaeßijckfcheengedaenge^oeeß tefyn, is naderhandt
het Dochtertje tot een behoudenisgeweefl, want door defe middel van die
2{ing is bet eyndelijck van bare Ouders bekent geworden. Het oude Wijf*
het Dochtertje ontfangen hebbende, noemt het Anüphila, en voedt bet op,
als haer eyge Dochter. Doenfy vofoeaffen was gheworden , en dat men
haer voor de Dochter van dat Besje hieldt, begon Clinia, Menedemus Soon
daer als op te ver lieven ^jaefoofeer, dat hy haer ghenoeghfaem voor zijn
ghetrouwde Huysvroüfte hieldt j het welcke als 't fin Vaeder ter ooren was
gekoomen, hyfio aualijckgenoomen heeft, dat hy z>tjn Soon, door äeg$duerigheyt van het kijven, dwongh heymelijck nae i^sißew in den Oorlogh
tegaen. Maer hy die fynSoons liefde fooqualijck had Joannen invlyen>
begon des/è f den afwefen noch veel minder te kunnen verfetten» Derhal*
ven, op dat hy van fichjelfs, omfyn afwefende Soon, ßr af nemenf oude >
overmits hy hem doorfyneßrafheydt ten Huyfen uytgeboent had, verkoopt
byHuyS)Huysraedt> enalßnHuysgefin> behahenfulcke Slaven, dewelche tot Landtbourvery bequaem waeren, en hy koopt een fett groot ßucl^
Landts?op het welckehy van den Dageraedt af tot de nacht toe, niet alleen

C

fane Slaven te werckfindeßcllen 9 maer daer hy , eenmanvan'tfeßigh
fier en, fyne ouderdom oock ellendigh quellen finde. Nae 't vertrerc\yan
CUnia, isPhiltera, degemeende Moeder vandntiphila, overleden. CUnia 9nae't uyt blijven van drie maenden , doer vertangken nae fijn Lief
^tedergeke ert, derfi onderzijn Vaders ooghen niet komen, vrefinde voor
fyne oude herdigheydt; maerhygaet t'Huys byClitipho , de Soon van
Chremes, met dewelcke hy van hints been afgrcote ghemeenfchap had gehou den. Clitipho, doortynmariners wederkc wß verheugt t [en t Syrus en
Drom9, ttvee Slaven , tegen den Avont, nae de Stadt, om K^intiphïla te
halen. Op dienfelfden dagb hadt Menedemus aen Chremesgeopenhaerty
hoefeer hy nafijnSoon verlangde ; foo dat het Tiïeynighfibee/de, efChre •
mes 9foo haefl hy Cliniaes Tüederkomfi verflaen hadt, joude yemant, om
hemfulcxte bootfchappen hebbenghejonden. Evenwel toomde byfichtot
's anderen daegs tn, aengefien Syrus oordeeldefuWks meer tetfijnvoordeel
te wefen, een Slaef van fier grooteßoutheydt omyetsaentegaeny en niet
minder loosheydt om 'tfelfde uyt te veeren s dewelcke laß hebbende om
K^intiphila alleen te haelen, ooc\Bacchis mede bracht. Dit was een hoer»
Freuts, Prachtigh, fyßelijck, van elck een aengehaelt, in welchers Liefde Clitipho nietfierlangh was verßrickt geweefl : en op dat defaeck voor
Chremes ver borghen [oude blijven, nemenfy die raedt voor, datfyfouden
veynfen, dat BacchisTeelde Boel van Clinia Was , maer \^4nthiphïla een
van hare Dienßmaegden, Des anderen daeghsgaet Chremes heel vroegh
nae Menedemus, en bootfchap de Weder homß van Clinia, Hy uytgelaeten van vreugde, wenfchtefijn Soon vanjlonden aen tefien, te omhelfen,
ende hemfijn(elven en alle het fijne , nae des [elven welghevallen over te
geven. CMaer Chremes feyde, ey wacht ufuWks te doen ; Want op die
manier f uit ghy ufelfs > hem, en uwgoet inde grondt yeylen. Hy toont hem
daer b oneffens, wat alonghemack hem Joude overk o omen, indien hy deedt
blieken, dat hy laf en moedeloos was» Hy toonde dat Chniaas Boel {want
defe meende hy Bacchis te wefen) nu niet meer een arme Sloof was , meteen
kteyntje te vreden.gelijckvan te vooren, maer koßelijck,fcbitterende van
Edele Gebeenten en Goudt, met eenfiergroeteßoet van Huysgeßn. Een
nacht alken, fiyde hy, heeft my hy nae armgemaeckt; f o verre is het daer
van daen9 datghy behoeft tegeh oven, dat ghy die laßf uit kunnen dragen9
}(

indien

indien ghy gheduerighly c\ß $n\oßen f uit moeten opdoeken. , Doet dan
liever Aldus. Ontfangt uw Soon "W beleefdelijck en met een vrhndelijcl^
getart: maerhout uw nytmmende ver la ngen nu hem evenwel voor hern-m
'tdoncker. Wanneer hy dm,om te hebhen't geenby^jjnBoclmuh geven*
u met hegen aen boort komt, foo het met oogh-luyekinghe u alwillens bedriegen•>doorfulcl^een middeljuitgby Wee Fliegben met een kfapflaen,
Namentlick hem te lichter by u houden, en mindergbelts ffieck te makken.
Deß woorden fprac\Chremes, niet wetende (gelijckdemsnfchelijckefaec"
ken hopen) dat by buy tens Huys met Arents ooghen Jagb, maer dat hy tH
fijnent een blinden Hammelingh wass want Syr us Ugh ondertuffchen daer
op toe, boe by beft de hondert Kroonen, van hem aen Bacchis belooft, uyt
de handen van Cbremesfoude kunnen krijgen, Ende by doende omfulc^s
te overleggen, toen Chrernes , hem by de kUdden vattende , hem aenfpreeckt, en hem aenport dat by Menedemus op Aeen of abändere manier
Joeche door de neus te booren. Syrus wierp een hogen voor; die hy na tijdts
gelegentheyt bad uyt zijn duymgefoogen. Naementfijck, dat die gorintifebe ghemeende Moeder van ^Antiphila, van Bacebis bondert K^oonen
te leen badtghenoomen , en dat na haer doodt dit jongh Dochtertje voor
dat geit in Gijfeling was geheten. Terwijledefefaeckenfooftaen^ quam $om
ftrata haer Rjngb te kennen, en door dit kentekende mereken dat Anti*
fhila haer Dochter moßßn. Sy van vreugde opfpringmdejpenbaett haer
Man degeheelefaeckei dewelckebaerfoo een weynigh bekeven hebbende,
daer nae oock o ver 't vinden vanfijnDochter verheugt isgemeeß. x^Alles
was nuïnCalmte, en al het onweer over , had Bacchis geen Kinck inde
Kabelghemaeckt ; maer men mofl oockh onder t K^oonen voor haer uyt te
foecken halen, en hetßont haccbeltjck dat Cbremes niet op d'een ofd'andere ivijs defnofin de Neusfiude krijgen > dat BacchisfijnsSoons Boel was.
Teen gingh Sir us hem een fiouUfaeck onderwinden , boe dat hy beyde de
Oude Mannen, het werekje ,/oo als het lagh ,fiude ontdecken, en onderwijlen (ich[tikkeen verwardenhtndelontwickeUn. Derhalven fiyt hy
eerft tegen Cbremes, ick heb uytghevonden, boe ick Menedemus 't geit uyt
de Neusfalfnuyten, wy füllen [eggen dat defe Bacchis urn Soons Clitiphoos
Boelis, en wyfüllen hem bidden, dat hy wilgedo ogen, dtt[j voor eenighe
dagen ten ßjnen Hujfe mub verblijven > en dat blfalw voor a verborgen
boude

ff oude, Daer nafal Oliniajeggen, dat by in defihoonbeyt van uweflusjes
gevondene Dochter behagbenghefcbept heeft, en haer tot fijn Huys vrouw e
verfoecken. WeUfeyt Cbremes, watfal'tdanwefen, Sirus antwoort, hy
faldangdt van fijn Vader verfoec\en , om voor de Bruyt vercierjelen te
Urnen te koof en. Dat geitf al hy Baccbis befiellm. Baccbis was nu aldoor
het aenraden van Sirus nae Menedemus overgegacn, en alle harepracbt
engefnorbadfy äerwaerts gebracht. Cbremes en kon in 't eerfi dien raedt
niet voor goet keuren, Maer> (ejdeSjrus , ghy kunt evenwelmet eeten
niet nalaten dat geit, daer uw Locht er voor verpant is geweefl, te beta"
len. lek faVt antwoorde Cbremes > en dat f eer geerne doen.
Ia, begint hem Sirus op te flu)ten,geeftdat geh aen Clitipbo , op dat by
bet aen Baccbis over brenge. Want dan jal Men edemus te lichter geloven*
dat betfijnBee lis.Lact bet f ofijn ,feyde Cbremes. De Vader telt aen Cli*
tipbo bet geit, om aen de Boer tegheven: Ondertußchen breecken alle de
Baecken uyt. Cbremes raeß en tiert daer overgheweldigb, en dreygbt dat
by bet haer wackerfoude inpeperen. Eyndclijck, toen hy alvorens fijn Doch •
ter aen Clinia had uytgebtjlickt, laet byfijnf elven, eensdeels door tJMenefnus, anderdeels doorfijnHuys Vrouwen gebeden vermurwtfijnde, om praten* Clitipbo belooft de Ritteljacht verlatende , een Vrouw te füllen
trmwen , Doch daer de Inhoudt vande ander efpeelen in een dagh ghe> neenlijcl^gheflooten werden ?ß kan dit maer in twee daegen voltrocken
i norden*
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E ftreeken van deIeugt,voor dees in'tRoomfch befchreven,
De Vaderlijcke forgh voor hafer Kind'ren leven,
En hoe de Moeder ftaegh op hare Dochter let
En hoe de Vader trachtfijnSoon ten Echt gefet,
Dat kende R O M E N eerft voor duyfende van laren j
Die t famen als een Vloet nulangh fijn wegh gevaeren;
Nu rijft een vlugge Penn, uyt 't weeligh Nedcrlant
Die toont aen 't Haegfe volck't geen 't oude Rome varit,
Sij n fuy vre Zang. Godin, wijckt voor geen oude Dichten,
Hoe hoog oock die vermaert haer Schouburg op de richten,
Dus vliegt zijn Geeft om hoog, en bouwt een Pieramiedt
Die (glijck den V I N D E R dee) menfooveel eeuwen fiet.
Ons Hollandt leert het Rooms oock buyten fijn gedachten,
Haerjeugtaenfchouwteenfpel, daerKayferen, naertrachten*
Waerom ? het rechte wit, waer op de Dichtkunft fpeelt*
De Soete Nuttightyt ftaet daer in uytgebeelt.
Wel wat verdient aen 't Land, waer in hy is gebooren
Die voor't gemeene beft dit werck heeft uyt verkooren .
Een groene Lauwer Krans gevlochte van een Maegt *
Die Hem; fyn Vader, en fyn Moeder C' faem behaegt.
Hinwegendm6,f4Marji66Zi

*% <Van

SOWtT^tk

ALIUD.
^yiren Latin a > ab Africa viel a, data,
Gr&cas Menandritam decore tranfiulit,
Vt 'jure Palmam pof cat in Comcedia.
Sic egit ille enterpretem, taliflylo^
Vt Palliatum aquaverit, v el vie er it,
Bum que caflrisinfüis cadderit.
Stupende vat es, ent heus vi numinis
èipollinaris, tu quoque in pert es venis.
J\denedemus, ecce> Belgiernpartes agit..
rSJires Batavas delicatas quigerunt,
Cenferepoffint, Graculum, afrum- comicos,
An non Batava utrumque Siren vicerit.
Alii Loquantur Iudkent ve quod volunt,
JSIe qmcquam amori det% vel auribus tuis,
Theodore, Bindt municeps erit Bruno^
Berfona mutay tuque plenus Laudibus,
Virum per ora clarus> es Bhanocrates.
HemicHs ßruno.

O p het uytkomcn vande Comedie, genaemt

Hertaelt ende in 't licht gegeven door

r

J DIDERICK BVYSERO.
C Iet hier het proefftuckvan een ongemeene Geeft,
Dat van hetRoorafchTooneel hetpronckftuck is geweeft,
En op het Nederduy tfch de voorplaets fal behouwen >
Nu het foo cierlij ck is herschapen en ontvouwen
In onfe Tael: 'k beken ick twyfFel en met reen,
Wie wy meer eer en danck fyn fchuldigh, of die geen
Die eerft dit aerdichftuckbedacht heeften befchreven,
Of, die 't in onfe Tael foo levend' doet herleven.
I4 V A N P E R

DOES.

Op

Op de Overfettinge van

Door den Edelenen Gceftrijeken Heer
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De H THEODORUS BUYSERO.
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Oo wie Terentius in handen quam "Voor defen)
Die met naeuwkeurigbeyt fijn Schriften beeftgelefen :

En nu dit aerdigb we rek fal komen in de bant,
En op definenftijlfalletten met Verßant,
Sal letten hoe dit nu, en t3 ander eertijtsfpeelde:
lek meen, dat bjVoor Vaßfijnfelvenfal mbeelde,
Als dat Terentius is uyt het Graft geraeckt 3
En nu int Keder-duyts weer nieuwe Spellen maecku
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OeweLde kenniffe nu korts is by gebrocht;
fSijnd' eygentlijck ontftaen door 't Lant van u gekocht
Hier naeft in defe buurt) en dat wy anders tTame
Niets hadden uytte ftaen ^ nochtans uw'goede name
En deught, of buerfchap, die ick ftel in naeuwe-graet
Van vrientfchap, defe maeckt dat ick niet ach ter laet
Aen u vrymoedelijck vermaningen te geven.
Om dat ghy douderdomfoo tegen fchijnt te ftreven,
O f t gene dat uw' ftaet van middelen vereyfcht.
Want (by ganfch machten!) fegh, wat is het dat ghy peyfcht >
Wat hebt ghy voor ? ghyfijteen man, nae dat ick gifle,
Van feftich laren oudt, ofmeer, föo ick niet miffe.
In defe plaetfen, en Landouwen hier ontrent
Is niemant machtiger, g'hebt Slaven fonder endt,
En 't geen fy moften doen, wert van u waer genomen.
Noyt gae ick 'smorgens uyt, noyt fal ick 's avonts koomen,
Ofick fal u altijt bevinden op u Lant,
In 't Delven,Ploegen, of de Spaede in uw hant.
Om kort te (eggen, ghy verfuymt ganfch gene dagen,
Verfchoont u (elven niet: ickkander vangewaegen,
Dat dit uyt weeld niet is. Maer licht dat j'antwoort geeft,
My dunckt, dat anders 't werck (eer weynigh voort-gangh heeft.
Maer neen, indien j'in plaets, van wer eken't volck aenporde
Tot wereken, wis daer (oud meer uyt gewönne worde,
M. Hebt ghy behalleven uw' eyge dingen dan
Segh, Chreme 9 foo veel tijts ? dat met een ander man
Sijnfaeckghy ubemoeyt, die u geenfinskan raecken ?

C. Ick ben een Menfche, en de menfehelij cke faecken
A

Die

i

HEAVTONTIMOXJMENOS.

Die oordeel ick my oock ten deelen aen te gaen.
Denckt dat mijn meyningh is, of yetwes u te raen,
Ofte vermanen, ofte willen van u leeren:
Soo uw doen goet is, dat ick my daer toe mach keerén,
En oock foo doe; foo niet, dat ick u daer van daen
Te brengen foeck. Af. Voor my ,hetkomtmyfooteftaenj
Doet ghy nae uwefin,offoo'tu komt teflagen.
C. Wien komt het doch te pasfijnfelven foo te plagen >
Af. My. C. Hebt ghy fwarighey t > dat trof my aen het hert.
Maer lieve feght my doch, wat is het dat u fmert ?
Ey! feght, wat oorfaeck hebt ghy om u moed te maken ? ('ken:
M, Hey,hoy. C¥ Schreyt niet, maeckt dat ick mach tot kennifs' raVer/wijght niet, vxeeft oock niet, gelooft my aen mijn praet,
Ick fai u helpen , ofmet trooft ,ofraet, of daet.
En laet uw quellingh doch voor my niet fyn verfwegen.
M. Wilt ghy 't dan weten? is u daer foo aen gelegen f
€. Neen, om geen and're reen als ick u heb gefeght.
M. Ick fal'tu (eggen. C. Maer dees' egg eerft weghgeleght,
En'twerckgeftaeckt. Af. Geenfins. £. Ick bidd' wat is de rede?
Af. Laet ick my geen en tyt in ledigheyt beftede.
C. Ick fal t niet lijden; 't (egh dar ghy het werek laet ftaen*
Af. Ghy doet niet redelijck. €. Omy /watfwarefpaen!
Af. Dits icon nae mijn verdienft. C Ey wilt het nu uyt leggen.
Af. Ick hebeen e enge Soon, noch jongh ,• wat magh ick (eggen ,
Van hebben > neen , 't is beft ick (egg , 'kheb hem gehadt 5
Of ick hem, Ghremes, nu noch heb of niet, dat (chat
Ickdatonfekeris, C Hoe foo ? M. Ghyfukhethooren.
Hier iseen vreemtoudt wijf, Corintifchegebooren,
Seer arm: mijn Soon was op haer Dochter (eer verfot,
Soo dat hy haer by nae hielt voor fijn Vrouw en lot.
Hier wift ick heel niet van. Soo haeft ick't heb vernomen,
Soo ben ick hem nier met beleefthey t aengekomen,
Ofals rn een krancke ziel des longelinghs behoort
Te handelen > maer met gewek, en feer verftoort,
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Met herdigheyc, gelijck de Vaders dickwils plegen.
Ick fey t hem alle daegh. Meynt ghy die meer te plegen
By 't leven van uw Väer > dat ghy een by-fit hout,
Ten naeften by, als ofghy wettigh waerc getrout ?
Ghy doolt, indien ghy fulcksgelooft, en kent my noch niet,
OClinia. Ick wil voor mijne Soon u doch niet
Erkennen, eer ghy doet hetgeen dat u betaemt 5
Soo niet, foo (al ick fien, wat dat ick hebberaemt,
Omtegen ute doen, Dit komt uaengevaren
Door leegheyts overvloet. Wanneer ick van die laren 3
Als ghy fyt, was, begaf ick my niec toe de Min,
En tot het troet'len van een vrouw had ick geen zin ,
Maer voer nae Afien, door noot, van my geleden,
En daer heb ick met eer en dapperheydc geftreden ^
En teffens goet vergaert In 't eynde is 't foo veer
Gekomen, dat mijn Soon, toen 'tfelfde meer en meer
Hemfwaer ind'ooren klonck, ten laeften is verwonnen 5
En denckende, dat ick. veel wyfer, had verfonnen
Veel beter't fijnen beft als hy Jooishy, vrient 3
Na Afien gegaen, en inden Oorlogh dient
Hy't Coninghlijcke hooft. C. Wat dat ick kom te hoorenf
M. Én fonder dat ick't wift, en ickhemhadverlooren3
Is hy twaelfweecken langh hier ai geweeft van daen,
C. Ghyluy hebt beyde fchult: hoewel ditfijnbeftae n
Nochtans een teyekenisvanfehaemt', endapperheden,
Af, Soorafchickdit verftond uytdie, die met hem deden
En wiften vanfijnfaeck, foo quam ick t'huys bedroeft ,
In mijn ge moet ontftelt, mijn herfenenontfehroeft
Door hertfeer, dat ick niet en wift wat dat ick maeckte»
In feegh ter aerden neer. Myn Slaven die geraecktc
In repp' en roeren , d'een die trock de fchoene my
Vaftvandevoeten: d'aêr gintsaeneen andre zy.
Die heeft het drock, en haeft fich om het bedt te fpreye3
En toeftel van het mael-9elck een uyt dele reye
Ai
Deed'
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Deed' fonderliogh fyn beft > om 't moedeloos gemoet
Te brengen dat hetficheen weynighjen verfoet.
Wanneer als ickdit heb beginnen te bemercken,
Bedacht ickby mijn felfs; (al foo veel volcks dan wercken
Om mijnent wil allen > tot mijnen dienft alleen ?
Wel, hoe, wel füllen mijn dan fo veel Meysjens kleên >
Sal ick alleen hier t'huys foo groote koften maecken >
Maer mijnen een'gen Soon, die't oock behoort te raecken,
So wel als my, of meer (dewijl de jon ge jeught
Het mede brengt daer in te fcheppenfoetervreught )
Heb ick och arme! gaen door herdigheyt verjaeghen.
Daer door ick waerdigh ben deflaghvan alle plaghen.
Soo langh hy buyten 's Landts dat arme leven leyt,
(Alleenlijckontftaen uyt mijnonreed'lijckheytj
Sal ick ,hem te geval , geduurigiijck mijn felven
Caftijden met eenftrafvan yroeten, fpitten * delven,
En gaeren, fparen al wat dat ick kan ofmagh,
Ten dienft van hem. So heb ick op dien eygen dagh
Gedaen. Ick liet in huys geen Huysract, Kled'ren, Linnen.
'K hael alles over hoop, de Slaven, en Slavinnen
(Behalvcn die haer felfs onthouden Lande-waert
Met Boere-werrick; want die fyn haer koften waertj
Bracht ick te Merckt, foo dat ick 't al ten veylen ftelde,
En dat ick oock mijn huys verkoopend' bracht ten gelde,
Vijftien talenten kreegh ick fchier daer op in d'handt.
Daer voor kofc ick (daer ick my wefck op geef) dit landt,
Daer vroet ick nu wat in. Ick hebbe by mijn felve
O Chreme vaft geftelt, hoe dieper ick my delve
In Kokken van eilend', hoe minder ick mijn Soon
Hier door verongelijck, hertvalle ofte hoon:
En dat het my niet is geoorloft de genuchten
Te fcheppen, voor al eer die mede aende vruchten
Der felve heeft fyn deel behouden is weer hier.
f. Ick acht van aerdt u op uw' Kindren goedertier.
Oock
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Oock dat u Sone licht genoegh is te regeeren,
Wanneermen hemflechswel en wyffelijck wil leered*
Maer ghy hebt beyd" den een den andere niet recht
Gekent,enwaerdatfulcksgefchiet, daergaethetflecht,
Ghy gaefc noyt blijck dat ghy Co veel van hem foud* houwen,
En hy en heeft u oock niet derven toe betrouwen
'T geen maen een Vader hoort: 't welck foo't aen beyder zy
Gefchiet waer, defe ramp was u gewis voor by
Gefeylt. Af. lae ick beken mijn grootfte fchult van fonden,
C. Maer, Menedeme k hoop dat alles fy bevonden
Ten beften $ ick vertrouw, en heb een vaft vermoên,
Dat hy hier weer (al zijn eersdaeghs in goeden doen.
M. Och oft foo waer ! C. Tfalzijn. 'T is d'avont voor de vaften*
Soo 't u gelegen komt, Too wilt my nu vergalten.
M. Geenfints. C. Waerom > Ick bid dat ghy u wat verfchoont.
Uw Soon, die wegh is, wil dat ghy dit Feeft by woontM. Ten fluyt niet, dat ick, die hem dreeftot Arbeyts lijden
Mijn eygen felfs daervanfoudfoecken te bevrijden.
C. Staet dees u meyningh vaft > M. Iae ick ben foo gefint.
C Vaert wel dan, Menedeem, M. Ghy oock, foo Chreme Vrint.
C. Hy heeft my Ah! geperft de tranen uyt de oogen,
Soo jammert my zijn ramp, ick ben geheel bewoogen.
Maer nae dat ick kanfienaen 't dalen vande Son,
En tijdt des daghs, foo was het tijdt dat ick begon
Mijn Buurman Phania foo ftrackx te doen de wete ,
Dat't tijdt is om te faem het Avontmael te eete.
Ick fal eens kijcken, of hy t' huys is. Hy had geen
Waerfchouwinghen van doen ,• hy is al langh getreên
Tot mijnent, foo men feyt. Die 'k hebte gaft gebeden ,
Die houd' ick (elver op. Ick fal dan binnen treden;
Maer waerom kraeckt mijn deur ? waer voor fie ick hem aen,
Die daer van mijnent komt, *K fal aen een kant wat gaen.
A 3
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Eerfte Bedrijf, Tweede Uytkomft.
CLITIPHO,CHREMES.

f ^ H y Clinia Kebt noch geen reden om te vrefen,
^ E n geen bekommeringh en moet'er in u wefea
Want f y en zijn als noch foo laogh niet wegh ge weeft»
Om eenigh achterdocht te hebben, en bevreeft
Tefijn, ick houw *c gewis dat ghƒftracxu Beminde
A lhier ter plaets, gelijck met uwe knecht, fult vinde,
Dies band al yd'le forgh uy t uw bevreeft gemoedt.
C. Met wie fpreeckt daer mijn Soon > cl daer 's Vader» dat is goet 9
Ick gae jfoo nae hem toe, tergoê uur uyrgenomen
Syt ghy, o Vader, my nu hier re pas gekomen,
C. Watift f Cl. Is Menedeem een Buur- man die ghy kent?
C Iae. Cl weet ghy wel dat hy een Soon heeft hier ontrent >
(7, Och jae, in Afien, Cl. Neen hy is hier gekomen.
C. Wat dätghy feght > Cl Soo drae als ick hem heb vernomen ,
Gaend' uy t het Schip, nam ick hem mee ; om hier ter plaets
Te eeten: want wy zijn van jongs op groote maets.
C. 'Tis goede tijdiogh,- k wou wel dat ick Menedeme
Wat meer genooclt hadt, om wat vrolijckheyts te neme,
En dat ick hem dees vreughd' eens voor de eerfte tocht
Op t onveriienfte in zijn Huyfingh acn doen mocht!
Tis noch tijt. Cl. Noodloosift. Ey Vader wilt u wachten
Van dat te doen. C Waerom ? Cl Om dat hy van gedachten
Noch heel onfeecker is. Hy is daer even an
Gekoomen, vry beducht hoe dat de gramfchap van
Sya Vader 3 en het hert van fyn Beminde Vrijfter
Te fynv/aerts is geftelc Hyjs tefèeren bij fter
Op haer verfot, om haer is al dit groote fpei
Gewceflo daerhy omdeurgegaenis. c. 'Kweet heg wel.
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Cl Nu heeft hy inde Stadt zijn knecht na haer gefonde ]
XckgafhemSyrus meetotfelfchap. C. Watverftonde
Ghy uyt hem ? Cl. Vraeght ghy wat ? dat hy'er qualijck aen
•Is. Cl, Wie ift?daer men dat doch minder van fouräen
En van gelooven {oud* ? wat (chorter dat hy 'tal niet
En hebbe dat een menfeh hier in hetgoets getal hiet ?
Goe Ouders, Vaderlandt, dat wel geftek is > goet,
Geflacht, en Vrienden, maerdits al na dat 't ge moede
'Sbefittersis gefteit. Wie datfebruyekt te degen,
Die fynfe goet ,• maer quaec wert door misbruyek gekregen.
Cl. Maer neen: dien ouden Man is't allen rijdt ge weeft
Een mifs'lijck hooft 5 nu ben ick voor niets meer bevreeft >
O Vader, dan dat hy doof toornighey t yets tegen
Den longhman aenrech13 en hem al te hert bejegen.
C. Die man / maer 't fwijgen is my beft, want dat nu dees
(Dat is voor hem feer nut) omringelt is met vrees.
Cl* Wat praet ghy in u felfs ? C. Ick fal 't u openbaren*
Het was foo 't was, hy had niet hooren heen te varen
Maer blijven, moog'lijck was de Vader na fyn fin
T onredelijck: maer hy moft evenwel daer in
Geduldig wefen. Want die Vader niet verdragen
En kan, ey lèght my eens wie fal die doch behagen i
Was 't biUijck dat de Vaer nae fynen Soonsfinleeft f
Of Soon nae Väers ? en dat hy hem beschuldigt heeft
Van hert te fyn, dats niet. Der Oud'ren herdigheden
Die fyn by nae alleens, beftaend' in defe reden,
Datd'Ouders in't gemeen niet willen dat haer Kindt
(Gelijck een menfeh fich met een weynigh wel bevint)
Veel by de Hoeren loopt, en van veel bralTen houwe:
Daerom fy niet veel gelrs haer inde beurs vertrouwe.
Maer doch dit altemael ftreckt tot haer eygen beft,
Want als 't Gemoedt fich maer eenmael heeft vaft geveft
Op qua begeerlijckhêen, dan moet't nootfaecklijck wefen
Datmen o Cliptipho > die dingen voor geprefen
Voor.
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Voorneemt. Het is feer fraey een proef te nemen an
Een ander, die u nut en Voordeel geven kan.
Cl. 'K geloofhet wel. C. Ick gae na binnen om te kijeken
Wat voor op-fchaffingh van de koft ons daer fal blijeken.
Loopt gby niet verre nae den tijt is van den dagh.
Cl Watfijnde Vaders in 't gemeen onreedlijck flach
* Van Rechters tegen al de Ieught, die Billick houde,
Dat wy van Iongeluy ten eerften worden oude,
En geen gemeenfehap met die dingen, die den ftaet
Der Ionckheyt mede brenght, te hebben. Ende, nae't
Haer nu luft, foecken fy met ons luy om te fpeele,
En niet als eertijts. Soo ick eens een Soon voort t e d e ,
Die fal gewiffelijck een goede Vader aen
My hebben: 'k fal my opfijnfouten, en mis daen
Wel onder-vragen, maerdieüchtelijck vergeten;
Niet als de mijne, die door andere laet weten
Myfijnemeyningh. En de felv' als hy int gl as
Wat meerder heeft gefien ,alshetbehoorlijck was,
Iemi ? wat ftucken gaethy my dan wel ontfehroeve,
Die hy heeft aengerecht \ nu feyt hy, neemt een proeve
Aenand'rewatunut fy,ho! watishygaeuw!
Maer hy en weet nu niet hoe weynigh en hoe flaeuw
Ick daer nae luyftere. De woorden van mijn vryfter
Die raecken dieper my in 't hert, het is te byfter,
Geeft wat,brenght wat; ick weet nauw, wat ick feggen fal,
Soo datter niemant is hier in dit Aertfche dal
Ellendiger dan ick, want alles wat dat he de
Ons Clinia betreft, hoewel dat hy al mede
Genoegh met 'tfijne heeft te doen, die heetter een
Dieeerelijck is opgevoet, en die van geen
Hoer-ftreeeken weet. De mijn,die is een groote Dame,
Preuts, heerlijck, Koftelijck ,by yder op de name.
Voorts als'c op 't fchieten komt van geit, feghick feer wel»
Ick wacht voor alles my het weyg ren. Aen dit fcel
Was
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Tweede Bedrijf, eerfte Uytkomft.
C LX N I A> C L I T I P H O ,

jNdien de faecken van mijn minn' nae wenfchen ftonden,
•*Ick weet fy (ouden hier al lange fyn ge weeft.
Maerdatfyis verleyt, daer voor ben ick bevreeft.
Terwijl ick wegh was. Veel bedenckingen vergaren
Haernuby een , die mijn ontfteltenisverfwaren,
Gelegentheyt, enplaets^haerjeught, fnoó Moeder, daer
Zy onder is gefteJt, die nergens meerder haer
Dan in het geit verheught. CL hoort Clinia. C. ellendigh
Ben ick! CL wacht g'u oock dat geen uyt 's Vaêrs huys behendig
Ukomtefien? C. Ickfal weltoefïen : maervoorwaer
Ick weet niet wat my op het her te leyt fo fwaer.
CL Gaet ghy noch voort van fulcx t'oordeelen , eer de faecke
Te recht u is bekent? C. Sou men geen oordeel maeke?
Indien der niets en waer, fy fouden al veel eer
Hier fyn geweeft. CL Terftont fo fyns' alhier. C. Wanneer?
CL Denckt ghy niet dat het hier al vry wat verr' van daen i s ,
En weet ghy noch niet hoe het Vrouwen- Volck'er aen is >
Eenjaer loopt door terwijl fy haer palieren gaen.
C. Och Clitipho my gaet een fchrick en vreefen aen.
CL Schept moet ,fietDromo daer en Syrus, met haer beyden.

Tweede Bedrijf, tweede Uytkomft.
SIRUS,DROM

«S. W a t legt ghy?

o,CLINIA,CLITIPHO.

D. Iafoift.

S. Macrnuwy'tpraetjeleyden,
B
Is
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Is 't Vrouw- volck achter wegh gebleven, Cl. Sy komt daer
Hoort ghy 't wel Clinia ? c. 'K hoort nu en ziet, 'k bedaer
Nu weder, Clitipho. D. De faeck en heeft geen reden,
Van een verwonderingh; hoe komen fy aentreden,
Sy werden door een fleep van Meysjens hier geleyt.
C. Dies wederom voor my een nieuwe fwarigheyt:
Waer heefc fy Meysjens van? CL Vraegt gy het myf S. In trouwen
Wy hadden 't vrouwen-volck hier moeten by ons houwen.
Wat dragen fy niet > C. Ach! S. Gout klederen, Ckraet.
'T wert laet; fy kennen oock geen wegh, wy deden quaet,
En onfe fottighey t die dêen wy daer in blij eken.
Derhalven, Dromo, gaet ghy doch feer haeftiglijcken
Haer weder te gemoet. Hoe, blijft ghy hier noch ftaen.
C, Wêemyellendighmenfch/ hoeflechtbenickdaeraen!
Wat hoop en had ick niet van haer 1 maer al mijn hoopen
Verdwijnt heel inde lucht en is in 't riet geloopen.
CL Wat is dat ? wat geeft u doch die bekommernis ?
C. Wel, Clitipho, vraeght ghy noch wat de reden is?
Hoort ghy niet war, hy ieyt van Meysjens, van Cieraeden
Clenodien van Gout, en koftlijcke gewaeden >
Ziet fy praelt foo, met foo veel meysjens, die 'k alleen
Met een gelaten heb. CL '& veritaenueerftderèen.
C. Wat dunckt u , waer van daen al dit gefnor mach komen ?
Cl. O Ie mi! nu heb ick bewijs van 't werek genomen.
S. Ö goede Goden! wat al volcksückftaeverbaeft,
Ick weet het feeckerlijck dat onfe Wooningh haeft
Te kleyne vallen fal. Wat füllen al die zielen
Van onfe fpijs en dranck Diet nemen en vernielen >
'K beklaegh den Oudenman. Maer 'kfie,'k hebben wouw.
C. O lieve Góon waer bleef nu die oprechte trouw?
De wij 1 ick dwaes om u gae achter 't Lant te dwaelen,
Gaetghy j Antiphila, oneerlijckrijckdom haelen.
En ghy laet my in 'tnaeuw. Daer ick om u nochtans
My felfs de grootfte (chant aendeed', die een der mans
Heeft
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Heeft opfijnhals gehaelt, om dat ick na betamen
Nischoorde naemijn Väer, waer voor ick my moet fchamen.
EQ't fpijt my, dat hy, die haer zeen my fleets toe-zongh,
My heeft vergeefs vermaent, en 't hert my nieten drongh
Om van Antiphila het eenmael af te trecken,
Daer toe nu evenwel air mijn'gedachten ftrecken.
'K wouw niet, toe o ick de gunftmijns V&ers had inde hant.
Ellendiger dan ick en ifler geen in 't Lanr.
S. Nae'k rnerck, is defe Man door oufe praet bedroogen.
En is tot mis verft an t in defe faeck bewoogen.
Ghy vat uws liefdens ftuck heel anders, dan het ftaet s
Want 't leven dat fy leyt, is 't felfd' noch indcr daet %
En haer genegentheyt tot u, die was voor defen,
Is noch foo groot als fy oyt kon voor defen wefen 3
Nae dat wy gillen uyt de faeck, die is gefchiet.
C. Wat doch ? ey, feght d och op; want daer 's ter weerelt niet
Het geen ick meer begeer, 't geen my fou w liever komen,
Dan dat ick 't quaet vermoên heb 't onrecht opgenomen.
$. Weet dan voor eerft, op dat ghy 't mooght te recht verftaen,
En hoe de heele faeck met haer is toegegaen;
'T out Wijf, het welck eertijts haer Moeder is geheten,
Was 't niet; gelijck als men quam naderhant te weten,
En fy is nu al wegh, fy is al doot, al voort Dat heb ick by geval foo onder we egh gehoort.
Dewijle dat fy fulcks aen d'andere vertelde.
Cl. Wie is die and're doch wilt my haer name melde,
& Ey bey wat, Clitipho, laet my eerft (eggen, 't geen
Ick aen gevangen had, dan kom ick rot die reen.
CL Haeft u dan wat. S. Voor eerft, toen ick aen 't huys geraeck lei
Soo is 't dat Dromo door geklop eenoop'ningh maeckte.
Een besje komt'er voor. Soo haeft fy t deurtjen open
Gedaen had, is fyftracksnae binnen toe geloopen.
Ickvolgh. Sy fluyt de deur, en fpint ftracks weer* Indien
Men, Clinia, het oyt aen eene faeck kon fien,
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Hoe s*infijnaf-fijn was, Too kan acht zijn genomen,
Dewy] men onverziens doen was tot haer gekomen,
En dat was toen ter tijdt beft de gelegentheydc
Te weten, hoe dat fy haer daeghlijcks leven leydt,
En van wat aerdt fy was, kon men toen wel doorgronden
(Gelijck van yder een) wy hebben haer gevonden,
Terwyl fy properties met Rouw gewaet bekleedt,
In't webb'gefpin haer tydtfeer yverigh befteedt.
Ick dencke wel dat fy daerom was inde Rouwe,
Om 't overlyden van die over oude Vrouwe.
Sy was in 'rminfte niet omhangen met het gout;
Maer gingh flecht heen , als een, die opfichfelfs fich hout,
Noch voor een ander pronckt: ick quam daer op te letten ,
Datzy oockvry was vandatquade Vrouwsblancketten ,
Dat'thayr niet was gevlecht j los hangend'om het hooft,
Enflechtjesachter neer. Toen heb ick (tracks gelooft,
Dar alle dingh wel Rondt, enfwarigheytterzyden.
C. Ick bid u wilt my doch niet te vergeefs verblyden.
S. Aend'inflachfpon'toud'wyf Een meysje weefde meed\
Vuyl, ongeha?ent 5 en bemorft, niet wel gekleedt.
Cl. Indien dit alles is, gelijck ick wil gelooven,
Wie is dan meer als ghy het ongeluck te boven >
Hoortghy wel wat hy van 't bemorfte meysje feydt?
Dat 's oockeeo teyeken dat haer Vrouw geen fchult en heydt.
Om dat zy hare Boon foo haveloos gaet houwen.
Want die een toegangh foecktbyeenigeloffrouwen,
Die houden dk manier, die hebben dit verftant
Dat 't noodigh is, dat men eerft vuil' der meysjens hanr.
C Ey lieve gaet doch voort: maer ziet, dat ghy u wacht.
Dat ghy nae d'ydelhey t van een plas-danckje tracht,
Wat fey fy, toen ghy van mijn name quamt te fpreecken >
S. Soo haeft wy feyden,dat uw weerkomft was gebleecken,
En dat u wille was, dat fy tot u fou gaen ,
Liet'c Vrouw menfeh dadelijck, al 't geen haer werek was, ftaen,
De
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De tranen rolden haer uy t d'oogen langs de wangen.
Soodat men licht kon zien, dat fulcxuyt groot verlangen
Nae o, gefchieden moft. C. Ick weet niet in mijn Geeft ,
Waer dat ick ben , foo groot is mijne vrees ge weeft.
Cl. Maer'k wift, o Clinia, de gronden van de (aecken ,
En dat men over die geen fwarigheyt moft maeeken *
Nu Syre, nu welaen, feght wie die and're fy.
S* U w Bacchis-, uwe Boel die brengen wy hier by.
CL Wat Bacchis? Schelm waer heen? S.N'a onient. CL Na mijn Vader
S. Ojae. CL O ftoute fiel, o eerloofe Verrader!
S. Wilt ghy, dat ick wat fegh > een groote faeck en gaet
Niet wel, ten fy dat die in fwar igheyt beftaet.
CL Siet, die rabouwt meent datmen hem een lof (al geven,
Die hy fouw halen uyt't perickel van mijn leven.
Daer, haperd' hy in 't minft, het waer met my gedaen.
Wat foude men doch met foofnooden vent aengaen >
S. Maer. Cl. Wel wat maer > S. Wilt ghy fo fal ick het u feggen,
C. Laet hem doch fpreecken, enfijnmeyningh ons uytleggen.
CL Wei uu fpreeckt dan. S. 't is hier fo mee als óf, wanneer.
CL Wat kromme fprongen maeckt ons defe Reeckel weer f
C. Hy feyt de waerhey t, laet al die omwegen varen:
Komt eyndlijck tot de faeck > en wilt die openbaren.
<S. Voor waer ick fwijgh niet meer, ghy toondt in alles blijck,
Dat ghy onreed'lijck zijt, en onverdragelijck.
C. Ey hoort nae hem en fwijght foo lange. S. Ghy wilt vryen y
Ghy wilt boeleren, ghy wilt dat het magh gedyen,
Dat men het geit beftelt voor uwe Boele; maer
In dit werek wilt ghyfijn bevryt van al 't gevaer.
Ghy fijt niet al geck, foo het wysheyts naem kan dragen,
Dat men't geen niet kan fijn wil hebben nae behagen.
Ghy moet dit wetea, dat 't een vaft aen 't ander is *,
Soo dat men 't bey de hebb' of dat men 't beyde miss'.
Kieft nu wat dat ghy wilt; fc'hoon ick my fterek wil maeeken,
Dat met mijn aen-flach men daer v^yligh door fat raecken $
B i
Want
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Want daer's gelegentheyt, (Ick weet daer heel wel van)
Dat tot uw Vaders uw Boel (org loos wefen kan,
En 't geit, aen haer belooft, krijgh ick dan daer en boven g
Om 't welck my biddend' ghy my maeckte tot een dooveti.
CL Iae, ingeval het foo gefchiet, $. Iae, ingeval.
De ondervindingh is.'t die het u leeren (al.
CL Wel nu, wy leenen dan u allebeyd' ons ooren»
Lact ons d' hoedanigheydt van uwen aenflagh hooren.
J. Wy füllen veynfen of uw' Boel de fyne was*
Ct. Dat itont my feecker fchoon , dat quam my wel te pas.
Seght doch, wat raedt foud' ghy dan met de fyne weten ?
Wat fal hy daer mee doen (als' oock fyn Vrijfter heeten t
Of d'een niet waer genoegh dat hy foo is veracht ?
S, Neen: nae uw Moeder lal fy werden heen gebracht.
CL Wat falfe daer doch doen ? S. Hoor, Clitipho, 't vertellen
Is al te langh jwaerom ick't werek foo aen gae Hellen :
Maer het is echter goet. Cl. Iae ,praecjesvoordevaeck:
lek fie niet vaftighey tsgenoegh in defe faeck,
Waerom dat ick mijn felfs fouw Hellen in dat vrefen.
S, Bcy wat > indien dat ghy bekommert zijt in defen,
Heb ick wat anders noch > het geen ghy beyd' met my
Bekennen fult, dat het voorfeecker veyligh fy.
Cl¥ Ey,jae, bedencktfulcksyetSj dat waer nae mijn begeeren.
S. Iae; 'k gae na haer en fegh, dat fy nae huys toe keeren.
Cl, Wel wat feght ghy my daer? S. Ick vangh een werek nu aen?
Dat u de vrees beneemt, foo dat ghy welmooghtgaen,
En flaepen heel geruft, cl. Hoe fal ick het nu maecken ?
C. Hoe ? 'k foud' u raeden, dat ghy 'c goed' in defe faecken.
cl. Seght maer 't geen waerheydt is, o Syre, S. Wel van daegh ,
Maer re vergeefs, te laet deedt ghy het noch wel graegh.
CL Nu't voorkomt, nae u neemt, dewijl het met u wefen,
En nu gebeuren magh. Ghy weet niet of na defen
Sulckeen gelegentheydt daer nae vertoonen fal.

CL Houw, Syre, gaet niet voort, fegh ick ; maer houdt wat ftal:
S. Gaet

S E L F S - Q^U E L L E R ,
S. Gaet ghy al voort met nae te roepen, 't fal niet baeten*
lek gae daer vaft mee deur. Mij n opfet te verlaten,
Datismijnmeeninghniet. C, Ghyfeghtdewaerheyt. Och*
Och, Syre, Syre,houw,houwftii, fegg' ick u noch.
S. Nu is hy aende gangh; wel wat is u begeeren ?
Cl Ey Syre, Syre, hoort wilt doch te rugge keeren.
S. Hier ben ick wederom. Nu fult ghy leggen, dat
Ick defe faeck voor u oock qualijck heb gevat.
Cl. Neen, Syre, maer ick fteir mijn (elven , en mijn minne,
Mijn naem en faem geheel in u we handt en zinne.
'K ftell' aen u oordeel al de faeck in fyn geheel»
Maeckt dat ghy maer geen f chult en hebt in eenigh deel,
S. 'K moet lacchen, Clicipho, om fulcke malie reden,
En dat ghy mijn vermaent, als of de faecke heden
My minder goldc, dan u. Indien ons by geval
In 't geene dat wy doen yets tegen loopen fal,
Moet ghy beftrafiingh, en bekij vinge verdragen ,
Maer wac dat my aengaet, ick krijg een huydt vol flagen.
Derhalven draegh ick förgh. Maer liet van Clinia
Te krijgen metgefineeck, dat hy daer toe verftae,
Dat hyfichfoogelaet aen mijnen, en aen wefen,
Of Bacchis waerfijnBoel. £ Ghy hebtgeeenfintste vrefsn
Dat ick 't nier doen en Tal; want 't komt in defe faeck5
So o verre, dat ick deugt van het noodtwen digh maeck'.
Cl Met reden min ick u. f. Maer fy moft daer op letten.
Dat fy met haepren felfs ons niet in 't naeuw gingh fetten.
S. Sy kan haer less' feer wel, fy is braef onderrecht.
Cl Maer dat verwondert my, ick ftae daer voor als Hecht,
Hoe ghy haer die elck fchier placht ongetrooft te laten
En te verïmaden, nufoo licht'lijck kond'bepraten.
S. Ick quam ter goeder uyr, ter rechter tijdt, by haer
'Twelck ickin alle dingh acht'tmeeft te wefen. Daer
Vondt ick juyft een Soldaet. Die badt, dat fy gehengen
Wouw, dat hyeene nacht met haer mocht overbrengen*
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Sy hielde hem fiepend 'paede kunft 9doorliepen Vrouw?
Op dat't begeerich hert te meer ontfteecken fouw,
Door mangel en gebreck van 't geen daer fy na haeckte;
Oock op dit (yficafoo by u te waerder ma eckte.
Maer en vergrij pt u doch door uwe iosheydt niet.
Ghy kentu Vader, en hoelooslijck hyyetsziet.
Maer ick ken u oock wel met all' uw' beufelingen,
lek weet, hoe weynigh ghy u felveii kunt bedwingen.
Ick bidd' u wacht u wel van uw verkeerde reen,
Die ghy (bo dick wils voerdt. 'T hooft over fchouder heen ,
T gefacht/tgehoeft, 't gelach, 't geracchel. Cl 'Kfalbewyfen,
Dat ick wel waerdigh ben dat ghy my hebt te pryfen.
$. Wel toont dat, en doet fo gelijckickhebgefeyt.
CL Ghy (uit verwondertfijnvan mijne zed igheyt.
S. Maer ,ziet, hoe haeft is ons het Vrouw volck na getreden.
Cl. Waerfynfe r'waerom hout ghy rnyvafi: ? J . Sy is heden
Nietduwe, Clitipho CL Dat'sfeeckerengewis,
Maer dan alleenlijck , als mijn Vader daer by is.
Maerondertuffchennu. S. Niet een hayr meer, (Y. Eylaetmy,
O Syre doch begaen, S. Ick fal 't niet doen en praet my,
Seg ick, nu daer niet van. Cl- Ick bid j een weynig maer.
• S. Ick wil niet datje't doet. -CU Ten miuften dat ick haer
Mijn groetenis mach doen, S, Gaet heen wilt ghy wijs wefen.
CL Ick gae dan hee nen, maer hoe fal 't dan gaen met defen ?
ó\ Die fal hier blijven, dat is by my vaft geftelt,
CL O wat geluckigh menfeh! S. Gaet daer ghy Boompjes telde.

Tweede Bedrijf, Derde Uy tkomft.
BACCHISJANTJPHILA

,CLINIA,SIRUS.

5. T Toorwaer, Antiphila, ick moet u deughden roemen,
V En uwe eerbaerhey t j 'k moet u geluckigh noemen,
Dcwijle

S E L F S , Q ^ U E L L E R.
Dewijleghy alcijthebtnae een faeek getracht,
Dat uwe fchoonheyt om uw' zeden wiert geacht.
Enick verwonder my niet dat de Ionge Heeren,
Met allen veel u wel tot Bedt-genoot begeeren ;
Wane hoe uAertzy, hebickuyturêen verftaen,*
En als ick uw' manier van leven eens wil gaen
Bedencken in mijn hert, en 't leven van haer allen;
Diefijnalsghy gefint, die 't oogh niet laten vallen
Op alle Ionge lay, foodie fyn in 't gemeen \
Verwondert het my niet, en ick begrijp de reen
Dat ghy fpo fy t; wy niet: want u lay kan het baten,
Dat ghy fyt vroom en wel, maer dat wy 't fyn, en laten
De Pollen ons niet toe. Daer is niet anders meer,
Daerom van Minnaers wy gehouden fyn in eer
Dan dat fy tot ons om de lchoonhey t fyn gedreven,
Als die verminden is, als die ons heeft begeven,
Sop gaen fy elders heen. Soowy terwylenniet
Wat hebben ingehaelt > foofyn wyin't verdriet,
En daer eilendigh aen, ons vindende verlaten.
Maer ghy genegen tot den Huwelij eken Staet, en
Tot eene Man alleen, wiensfinis uwe fin,
Daer met ghy leven wilt in onderlinge min,
Wort van fodanigh flagh van Mans ooek aen gefocht,
En aen malkanderen oprechtelijck verknocht»
Soodat uw Liefde noyt een Schip-breuckkomt telyden,
A. Ick weet van andre niet; altijt van mijner zyden ,
Ben ick be wuft , dat ickfteetsheb mijn beft gedaen
Om mynen Clinia alleen ten dienft te ftaen.
C. Och, lief Antiphila., ghy dan doet met begeeren
My in mijn Vader-lant alleenigh weder keeren.
Want toen ick van u was 3 ift my all' licht geweeft,
En'k had geen fwarigheytin mijn gemoet en Geeft,
Ick had geen henen-feer * vry van bekommerniflep,
Dit quelde my alleen, dat ick u foo moft miflen.
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S. 'k Gelooft« cl. Ickheb'ttequaet, dat ick 't fchier langer herd >
Och dat ick van een Vrouw foo (eer gehouden werdt
Van fulck een goeden aert l denckt, hoe 't my moet verdrieten,
Dat ick die nae mijn zin niet eerlijck magh genieten.
So lae Clifipho nae dat de fake leytby my,
Hy fal langh maecken, dat 't werek niet foo vlootigh fy.
B. Wie is die Ionghman, die ons komt foo ftrack aenfehouwen ?
A. Ach l'kbidd'u, wilt my doch een weynigjevaft houwen..
B. Wat is u ^ A. ick wert flaeuw.'kbefwijck- B. Antiphila.
Hoezyt ghy dus on titelt i A. Sie ick mijn Clinia ?
Offieick hem daer n iet ? B. Wie (oude die doch welen ?
C. Mijn hertjefijt gegroet, gegroet, mijnuytgelefen.
A. O langh verwachte vriendt, weeft duyfentmael gegroet,
C. Hoe is 't al ? A/t is my lief, dat ick u foo ontmoet,
En dat ghy wederom behouden fijt gekomen!
C O die ick nae mijn wc nfch heb voor mijn liefgenomen!
Omhels ick u, 't welck ick voor d hooghfte blydtfehap acht ?
J. Gael binnen d'oude man heeft u al langh gewacht.

Derde Bedrijf,eerfteUytkomft.
CHREMES,

MENEDEMUS,

C. DeMorgenftondtkomtaen,'tis'teynde van der nachten,
Het dagh-licht ftaet voor deur. Waer na wil ick doch wachten,
Da tick mijn Buurman niet op klop ? dat hy verftae
VanfijnSoons weder komft; fchoon 't buy ten meeningh gac
Van de(e Ionghmans wil: ma er fiende dat den armen
Góen ouden man foo treurt, dat menfichmoet ontfarmen,
Om 't wegh gaenvan ßjn Soon en haeftige vertreck,
Wat reden is ' t , dat ick geen tydingh hem verftreck,
Daeruyt hy onverwacht fal wondre blydfehap raepen ?
Daer Clinia doch hier niet quaets is uytgefchapen ?

S E L F S-Q^U E L L E R :
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Ick fal het ommers doen. Ick wil den ouden man,
Oock helpen waer ick magh, of waerick ergens kan.
Gelijck ickfiemijn Soonfijnwerckdaer gantfch van maecken9
Dat hyfija Speel-genoot en Vrien t helpt infiju faecken.
't Is reen dat d'ouden mee malkäerfijnte geval.
M. Of in 't byfonder ben ick fêecker boven al;
Als van Natueren tot de queliinge gebooren,
Ofimrners't fpreeckwoort heeft waerachtighey t verlooren,
Dattydc dedroefheyt flyt. Want foo het by my leyt,
Soo groeyt noch dagelijcks mijnsSoonen fwarigheydt»
En hoe hy langer blyft. Hoe dat ick meer verlange.
f. Maerkfiehem daer voor deur. Ick maeck tot hem mijn gange*.
En fpreeck hem eensjes aen; ickfeghu goeden dagh.
Een tydingh daer voor u geen liever weien magh
Brengh ick u, Menedeem. M. Hebr ghy dan yets vemoomen:
Hoe 't met mijn Soon al gaet > laet 't my ter ooren koomen*
C. Hy is in 't leven en in go e gefontheydt noch.
M, Ey lieve, wat ghy fèght! ey waer, waer is hy doch ?
€. Tot mijnent in mijn huys. Af. Mijn Soon? C Iae9dat is feker.
M. Is hy gekomen > £ I a e , ickben geen leugen fpreecker,
M. Is hier mijn CIinia> C. Ickhebhetugefeyt.
M. Kom, 'k bid u > dat ghy my dan daed'lijck tot hem leydt.
f. Sacht, Menedeme, facht, 't is noch niet fijn begeeren,
Dat ghy tot noch toe yets weet van fy n wederkeeren,
Hy fchuwt u oogh noch, orn die fout die by hem is,
Hy vreeft daer neffens, en hy hout het voor gewis,
Dat uwe ftrafheyt meer fou fijn dan in t beginne.
IA* Hebt ghy hem niet gefegtu hoe dat ick was van zinne:
C. Neen. ^f.Creme,waeromniet> £ om dat ghy u en hem
Heel qualijckdoen fultföoghy door gelaet offtem
Op die , ofdefe voet hem eenigfins laet blycken,
Dat ghy flaphertigh en verwonnen moft befwycken.
M. Ick kan niet anders fyn, dewylhet my verveelt
Dat ick foo langen tyd den ftrengen heb gefpeelr*
C z
Och

a@

HZAVroNTlMOKfMEXOS.

C. Och Menedeem ick hoor nu wel aen uwe reden,
Dat ghy te heftigh zij t, ofin u deunigheden,
Of in uw mildighêen. De felfdefwarigheyt
Voorfieick > die voor u in 'teen oft ander ley t.
Voor defen hebt ghy in het eerft niet willen lijden,
Dat hy fich fomtijts gingh by defe Vrouw verblijden,
Die doen te vreden was, als maer een kleyntje quam,
En al wat men haer gaf voor lief in danck aen nam.
Den Boon- A cker hebt ghy hem trooftloos op doen loopen ,
Uy t noodt, om dat hyfichniet felfs en kon bedroopen.
Noch teeren op haer fmeer; foo floegh fy naderhant
Om koft te foecken, nae der lichte-kooyen kant*
Nu fonder grootefchäefynietby ukan leven,
Nu wilt ghy Koeyen met vergulde hoorens geven.
Want dat ghy' t weet, hoe fraey fy nu is toegeruft,
Om yemant inde gront te hel pen, foo 't haer luft,
Meer dan tien Meyflensfijnvoor eerft haer fleep,- belaeden
Met Gout, Kleynodien, en koftlijckc gewaeden.
Haer Vryer, foo hy felfs een Landtlchaps DrofTaert was,
Kon die onkoften niet opbrengen uyt zij n kas.
Icklaet dan ftaen van u. M. Wel, Chremes, is hy binnen ?
C. Wat mooght ghy fulck een vraegh, ofmalle praet verfinnen >
Want fy en haer gevolg heeft eens de borft gelmeert
By my, ick heb haer nu maer eenmael getra&eert,
Waer het noch eens te doen, waer ick't van daen fouw krijge*
Én weet ick niet, want om nu van de reft te (wijge,
V/at dronck fy my al Wijns, alleen met proeven af?
Sy feyde my Patroon , die Wijn is wat te ftraf:
"K meen d 'andere die fmaeckt wel ruym foo lieffelijcken,
'K bid u befoeckt het eens; 'k meen dat het oock fal blijcken.
Ick liet ODtfteecken wat ick had van but of vat.
Al die my dienen , die heb ick in roergehadt,
En dat vooreene nacht. Kunt ghy van nu niet weten,
Hoe 't gaen fal als fy u van dagh tot dagh op- ee ten >
Voor.
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Voor waer 'k heb deernis met uw' ongelegenthey t.
W. Laet hem doen wat hy wil, en daer zijn luft op leyt.
Hy teer', hy fmeer', fnap op, ick fal het all'gedoogen,
Als ick hem hier maer hebb* in mijn geficht der oogen»
C. Is dit uw' meening dan Co feecker en gewis»
Soo oordeel ick dat daer veel aen gelegen is,
Dat ghy de faecke moft op die manier uytwercken,
Dat't geen men aen hem gaf» hy niet fouw kunnen mereken,
Dat ghy daer yets van weet, en buyten het vermöen
Van eenig' arghwaen zij t. M. Wel hoe fal ick dan doen ?
C Altijt heel anders, dan ghy eerft had voorgenoomen,
Steeckt 't hein door and're toe, dat hy aen geit mach koomen,
En als ghy hem wat geeft hout u, als waert ghy Hecht,
Lact u bedriegen door de kunsjes van een knecht,
Wie dat die dan mocht (yn. Het welck ick doch in trouwen
Al eendeels heb gemerekt, dat fy wat famen brouwen >
Enheym'lijck onder een daerom te raedegaen,
En overleggen, hoe't bedrog beft fouw beftaen.
'Kfie't konkelfuyfen, 'kfie't geluyfter en gefluyfter.
Van Syrus met uw knecht,in 't heymelijck en 't duyfter.
De long-mansfteeckenoock hacr hoofden by malkaer,
En houden raedt, ofdaer een lift te vinden waer.
En 't is u beter als ghy een van tween fult kiefen,
Ses hondert Croonen, dan maer een foo te verliefen.
O Menedeme > 't is nu niet te doen om 't geit,
Maer om te fien hoe men de Ionghman dat beftelt,
Met 't allerminft gevaer. Want komt hy het te mereken,
Dat uwgefintheyt is opdefe voet te wer eken,
Dat ghy uw leven, en uwgoedt eer miften wouwt,
Eer dat ghy wederom uw Soone miffèn foudt,
Hoe grooten deur fout ghy voor hem niet open maecken
Tot ongeregelthey t, en om in 't wildt te raecken >
Soo dat het leven u te bange vallen fal.
Want f lek verergert, als hy \ heeft nae welgeval.
C 3
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Al wat hem indefinfal komen te begeeren,
Dat fal hy eyfchen, en hy Tal fyn oogh niet keeren,
Nae'tgoetof't quaet, als hy't maer wil, en dan fult ghy
Niet lijden, dat uw goec met hem verlooren fy.
En weygert ghy hem yets ,* hy fal ftracks daer toe koomen,
'T fal ftracks fyn toevlucht zijn, waer mee hy heeft vernoomen
Dat hy op 't meeft by u fal in vermogen ftaen.
Hy fal u dreygen, dat hy weder deur fal gaen.
M, My dunckt dat ghy 't verftant der waerheyc hebt gekregen,
En foo gefey t, gelijck de faecken ly n gelegen.
C. Voorwaer, ick heb te nacht geen oogen toe gedaen,
Dewijl ick overlegh, hoe dat het toe fal gaen,
En hoe uw Soon door my weer fouw te rechte raecken.
M. Geeft my de handt. Ey gaet doch voort in defe faecken.
C Van herten ben ick het bcreyt te doen. M. Maer weel
Ghy nu wel, wat ick fouw begeeren dat ghy deed' f
C. Seghop. 2lf. Omdatghy faeght ,en datuquamteblijckenj
Dat fy raedtflagen, om 'tgelt uyt mijn beurs te ftrijcken.
Dat fy fulcx haeftighdoen. *k verlangh hem nu te fien»
En al 't geen hy begeert, hem daed'lijck aen te biên.
C0 Ick fal mijn beft doen, ick fal Syrusdaer van fpreeckem
En hem aen porren tot bchendigheyt vanftreecken.
Wie dat daer uy c mijn Huys komt is my onbeken:*
Gaet ghy na Huys toe, packt u hier van daen ontrent,
Op dat fy niet en fien, dac wy te famen boude.
Daer is een kleyne faeck, die ick verrichten foude.
Van Simus , Crito, is in een verfchil geleyt,
Hoe verr1 belendingh*ftreck'en elcks gerecbtighey t
Ick ben haer fegs-raan s om het faeckje by te leggen,
Ick gae nu heenen en fal aen mijn buuren fegger*
Dat ick van daegh haer niet te woort kan ftaen»gelijck
Ick hadd' belooft, ick keer tot u fo dadelijck.
&ƒ. Dat bid ick u. Maer is het altijt foo gelegen,
Dat elck een meer verftant van d' Hemel heeft gekregen *

Om
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Om rijp'Iijck t' overfien een ander man fyn faeck,
En ftil daer voor te ftaen, foo 'c werck hem iel ver raeck'
En het fyn eygen is ? fouw fulcks wel daer van koomen
Dat men te feer maer is belemmert, ingenoomen
Of met te groote vreught, ofgroote droeßenis >
Hoe veel doorzichtiger dunckc my dat Chremesis,
Dan ick mijn fel ven ben! C Ickhebbemyoncflagen,
Op dat ick tot u hulp my nu mocht ledigh draegen.

2,3

Derde Bedrijf, tweede Uytkomft.
SYRUS,

CHRBMES,

T Oopt gins en herwaerts heen, o Syre, maer het geit,
*-Hetgae, dan foo het wil, dat moec'er fyn beitelt.
Ick moet den ouden man braef door de neus gaen booren.
C. Heb ick 't u niec geicyt > en kuntghy nu niet hooren,
Dat dit haer oogh merck was ? te weten, Clinia
Die heeft een jongen, die fchier noch van boe noch bae
Om fyne loomhey t weet: in hem en is geen leven,
Soogingh men defe laft aen Syrus over geven.
$. Wie fpreeckt > de plaegh! fou dit wel fyn van hem gehoort >
C. Hoor, Syre komt tot tny. S. Ick kom3 Heer, tot u voort.
C. "Watpraetghybyufelfs. Gaetmydat open leggen.
S. Ick kan niet fonderlings daer van, o Chreme, feggen.
Doch in verwonderingh ben ick, dat ghy foo vroegh
Weer inde weer zijt, daer ghy ruym meer, dan genoegh,
Had van de traenen van de Wijn-Godt ingenoomen.
CM Oh, ick had niet te veel. & Is'twaer, hoe fouw dat koomen ?
Ick acht het waer te fyn 't geen 't oude fpreeckwoor t (eyt,
Dat in een oudt man wel een Arents outheyt leyt.
C Wat feght ghy doch > S. Die Vrouw kanfichkortswijl ig dragen.
Die Couitifane weet de Vryers te behaegen,
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C Dat docht my feecker oock. S. Sy fcheen my inderdacdc
Oockfchoonder dan gemeen. C, Soonaedemiddelmaet.
S. Niet foo, gelijck wel eer het Vrouw-volck plach te wefen,
Maer foo 'c nu is, moet fy voor fraey al fijn geprefen.
'c Geeft dan van Clinia my niet vreemt, dat hy geek
Nae haer is •' maerfijnVaer is een vaft houdend* vreck>
Armhertigh en feer fchrael; ons Buurman naeft gelegen.
Hebt ghy geen kennis aen dien Euclio gekregen ?
Selfs of hy niet foo Rijck en waer, als 't water diep,
Soo is het, datfijnSoon door armoed' van hem liep.
Hebt ghy daer kennis van, dat 't foo gefchiedt föu wefeo
Gelijckerwy s ick iegh > C. Wat weet ick niet in defen f
Die bloetis waert dat hy in een Ros-meulen gae.
S. Wie doch f C Ick meen de knecht van dcie Clinia,
(S. O Syre dat dit op u floegh, was ick in vrefen.)
C. Die i ülex geleden heeft, S. Wel, wat {oud'het dan wefen,
't Geen toen moft fijn gedaen ? C. Hoe, Syre vraéght ghy dat?
Hadt hy foö voor de handt een loofe vondt gehadt;
Soo hadt het klaer geweeft; 't geit waer hem toe gedreven,
Het welckde longelingh dan aenfijnBoel fou geven,
Dienkorslen ouden man hadt men door defe faeck ,
Selfs tegen wil bewaert, $, 't Sijn praetjes voor de vaeck»
C Pit hadt hy moeten doen jn fulcken ftant van faecken.
J. Weihoe, pryft ghy de knechts, died Heeren yets diets maecken?
c. I&e, komt het foo te pas. $. Het is feer wel gefeydt,
C Om dat fulcK dickwils fchut is van veel fwarigheydt 9
Diens mannen een jgh kindt dar hadt by buys gebleven*
S, Of hydatfeydtuytjocks dan dooreen emAgedreven,
Dat weet ick feecker n iet ? dan hy geeft te verftaen ,
Dat Ick moetfeheppen moet»om d'aenflagh aen tegaen.
^
f. Wat wacht hy * dat de Soon weer fai Uyrlandigh werden >
Als byd'pnkofteD vanfijnBoel niet uy t kan herden f
En (meet hy geen bedrogh op defen ouden man.
6\ Hy ii een plompen bloet, die niet vetfinnen kan»
Maer
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C Macromdeslonghmans wil, moftghy de handt in defcn
Hem luftigh bieden, en hem watbehulpfaem wefen.
S. Ick kan het heel wel doen, indien ghy 't foo verftaet.
lek weetfeer wel, hoe dat men in die faecken gaet.
C. Sooveeltehupfcherman. o\ lek wii'er niet om liegen.
C. Wel fa dan als een man; wilt d'oude man bedriegen.
S. Maer; hoor eens, Heer, maeckt dat ghy dit indachtigh zijt,
Om of't gebeurde dat door een verloop van tijde,
fGelijckerwijs als veel des werelts dingen loopen)
Uw Soon fodanigh deedt ? C. Ick wil dit vaft'lijck hoopen,
Dat't noytgebeuren fal. S. 'Khoop'toock,'k feg 't daeromniet*
Of ick yets hadt gèmerekt, maer foo 't nochtans gefchiet,
Dat ghy niet quaet en wert: ghy liet fyn jonge laren,
En , Chreme ,quam'ttepas,quam fuicks fich t/openbaren
'K verfeecker u dat ick u braef uytftrijcken kon.
C. Wat dat beianght, foo mee mijn Soon fulck (pel begon
En als t fich foo toedraeght, daer füllen wy op letten,
Wat dan te doen fal ftaen. Wilt hier u nu nae letten.
?. lek hebbe nimmermeer een aengenamer woort,
' T geen na mijn fin was, uyt,mijns Heeren mondt gehoort,
Of dat ick minder ftrafs vrees had, als ick yets dede.
Maer wie komt t onfent daer foo uy t den huyfe trede f
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eh. wel wat manier is dat, feght my eens Clitipho r
Segbc war dit 1eggen wil? behoorde men dan

(00

( tt Wat is't, daer in iek beb misdreven?
eh. Vraeghr gil)' l11y dat noch? en heb iek L1 niet daer even
G~fi.~Il) dar ghy u handc in die hoers boefem ftaeckt?
S. Ht[ is verk~'rtè t ick ben ten eYlldc van raedtgeraeckt.
C/o Hebr ghy my dat fit:n doen? eh. 0 jae , met defe oogen.
Seght daer niet tegen en wacht u wel voor een 100gen.
Voorwaer ghy dOft uw vriendc een ongelijck J vol {chande,
Mer het Inisbru ycken en betaften van uw hant.
Want dat is een afgroDt, ver[madingh ) boven maeten,
Dat men eerft in lijn huys fijn Canleracdc [al laten "
En dan lij 11 Boel af!oent [elfs giftren , onder 't eetel1,
Hoe ongefchickt hebt ghV u ielven doen vergeten?
s. 'rls waer. eh. Hoe moeyelijck! fao dat de vreefe mijn
Hert hadt befcc, wat'[ eynd' noch van het werck {ou fijn.
lek weet hoe Minnaers fijn J hoe'c met haer Ieydt van binnen,
Sy letten op het geen dat men niet fou verfilloen.
Cl. Maer ick heb goet geloof, dat ick tt niet doen en (al.
Ch. Laet he t foo fij n . Maer ghy behoort, in dit geval,
Ten nlinften veor een rijdruyt haergefichtte trede
De \velluft van de ~1in brenght veeldjdtsdingen mede)
Die u by lij n beier. lek weet van defe laeck ,
.
Indien iek van mij 11 {elfs en lnijn doen gHIingh lnaeck.
lek hebbe hu ydens daegh noch vrieoden , Dochte Maegen ~
Die iek al het gehcym mijns herten voorderfdraegen.
By d'eene ~1an belet Jny fijn aenfienlijckheydt.
Voor cl'andre (chaem iek my van we gen ~t {elfde feye ,
Te werck

te ~~aen

I

J
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Om niet te ongefchickt en regeIlo?s te {chyne,
,
Denckt dat hy mee foo doet, GeliJckt fyndoen hy t mIJce.
Maer het verftan [ maft in ons weren , en de reden,

'-7

.1

Om ons te voegen nae plaets en gelegenthcden.
s. Hoort ghy wel, wat hy feyt ( Cl. Och! dit gaet ayt de fchreef.
$" Hoor,. Clitipho , dit fyn de lefien, di~ iek geef.
Ghy zyc geCchickt geweefl: ~ en vol van maetigheden.
('k Meen over fchouder heen.) cl. lek bidt u fpaert die reden.
'c Is feecker fraey van u. cl. lek ben daer in beCcbaemt.
S. Ghy hebt daer reden [oe, gelijck als het betaclnt ,
En '[ fpyt my. Cl. Gaetgy voor? kuntgy den beek niet houwen~
S. 'c Is waerj fao iek he t meen, fegh ick rer goeder trou wen.
(/. IR: on ge oorlof[ )dat ick niet by haer magh gaen ?
eh. Ey, ifferwel een wt:gh die hier in moght bt!ltaeu?
S. 't Werck is verbrode J die vent, om dat hy nier kan fwyge.
Sal Geh beklappen, eer dat iek tt gelr llae my kryge.
Wilt, Chreme J my , een bloet, eens hooren in een waart'
eh. Wat fal iek doen ? ~~. Seght gaet van hier eens ergens voort~

s.

I [

Cl. Waer heenen {oud' iek gaen?S .wel vraegt gy noch waer heeneD?
Waer heenen 't u gevalt; wilt haer maer plae[s verleenen.
Gaetghywatw3ndelen. ct. Watwandelen? wat weghil
S. Maer! of de plaets voor u alfins niet open legh !
Gaet Jitofdat op, waer u wil en beellen draegen.
eh. Hy (eye dit wel: jek vind' het goet: 't is lnijn behaegen.
Cl. Dar u de Donder Oae, 0 Syre t fil00de guyt
Die my houdt vaa mijn lief ~ en {toot ren huyfen uyt.
s. Maer wilr ûp andre tyt u handen wat fhuys houde.
Wat dunckt u Chremc? hoe of hy't voort maecken foude,
Soo ghy niet, (00 veel als door Godts wil in u is
H,em inbindt, tucht .. vermaendc , tot fyn behoudenis l
eh. k Sal Corge dragen. S" Maer ghy maft hem al in binden,
Van nu af. eb 't Sal gefchien , iek (al daer raedt [oe vinden.
S. Doet dat, op dat gh)' [oont, dat wysheydt in u zy. '
Want hy vraegt min cn min, van tyt tot eyt nae O1y.
J
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Ch. Hebt ghy al watbedocht op, daer wyflusvan fpraecken >
H ebt ghy een vondt of niet, tot uy tkomft vande faecken ?
S. Ghy rneynt van het bedrogh ? ftil; 'k heb daer wat bedacht.
Ch. Ghyfijtwei waerdt, dat icku voor een braefknecht acht.
Wat is het doch > feghop. S. Ick fal het u wel (eggen:
Maerfooals het my voor der lippen boegh komt leggen,
En indcfinnefchiet, Ch, Wel, Sy re, wat is dat ?
S. Diciseenergefcecks:fyismyniet fooplat.
Ch. Dat dunckt my feecker oock. S. Iae wift ghy 't al te degen:
Siet waer haerloofe vondt niet al is in gelegen I
't Corintifch Besje hadt fich hier ter neer geftelt.
Een hondert Croonen hadt zy haer gelèent aen geit.
Cb. Wel wat is daer aen vaft > S. Ick bidt hoort nae mijn reden,"
Dat oude besje is daer nae toen overleden,
Een jonge Dochter liet fy nae. Diebleel tot pandt;
In Gy felingh voor 't Gek. Ch. lek heb daer van 't verftandt.
S. Dit Dochtertje gingh fy met haer tot uwent leyden.
Nu fijn fy by u vrouw te far men met haer beyden
Ch- Wel, wat heeft dit doch in > S. Nu bidt fy Clinia *
Dat hy het geit haer geef; dat defe Maeght hier nae.
Sal weder-levringh doen van defe hondert Croonen.
Op dat fy vry, en niet in Gy felingh magh woonen.
Hy flaet de koop haer toe, hy is daer mêete vrêen.
Cb. Soo los te vrêen ? wel dat is feecker ongemeen.
S. Wel, twyfelft ghy dacr aen van die foo heftigh minde f
Ch. 'k Hadt daer bedencken in. Maer wat fult ghy nu vin de
O Syre, 't geen u dunckt dat beft falfijn gedaen,
Tot een goet eynd' van 't fpel > S. Wilt ghy dat eens verftaen ï
Ick ftel n ae Menedeem de Cours van mijne gangen
En maeck hem wijs dat fy uyt Caria gevangen.
Is herwaerts heen gebracht. Dat f y van munten kruys
Vol op heeft in haer Landt, en Edel is van huys;
En by aldien dat h y haer loft, dat een gewiffe
Winft daer aen vaft is, Ch% Neen die aenflagh die fal jnifle.
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S. Hoe (bo f Ch. IckfeghuofickMenedemuswaer,
Tot Antwoert kortelijck. Ick wil, o Syre, haer
Niet loffen, S. Wat fegt ghy > ghy moft nae mijn fin praeten,
Ch. Ick hebfe niet van doen,- die koop kan ick wel laeten.
S. Niet dats het geen my vreemt in mijne ooren fchiet.
Ch lek fal 't u feggen maer wat of die faeck bediedt,
Maer bey wat f waer ofnoch de faeck op uyt fal loopen
Hoegaetdaer onfe deur met fulck een kracht doch open ?

-
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So. Heb ick geen misverftant, dit is voorwaer de ringh
Daer mee mijn Dochter is geleght te vondelingh,
Gelijckals ick vermoed', ch. Wat wil die praet beginne.
O Syre ? So. feghtduncktunietdatdie'tiso Minne?
M. Toen ghyfe toonde, quam 't my daedlij ck inde zin.
So. Maer dat ghy die genoegh befien hebt lieve Min'
M. \ Heb die genoegh befien. So. Gaet binnen , wilt oppaffen,
Datghy'tmybootfchapt, foofyhaeral heeft gewaßen;
Ick fal hier wachten , tot mijn manfichherwaerts keert.
S. Sy wil u hebben, fiet wat dat fy doch begeert.
Sy is bekommert, 'k weet niet wat het doch mach wefen,
Maer 't is voor niet niet, 'kmoet voor 't geen dat het is vreefen.
Ch. Watfoud'hetfyn f niet dan boeha, en beufelingh ?
So. Och man! Ch. och vrouw! So. ick focht u Chreme Ch. van wat ding
Is't dat ghy fpreecken wilt; So. Voor eerft wert u gebeden ,
Tot opmerek dat ick niet uw wil dorft overtreden.
Ch. Wilt ghy dat ick 't geloof, fchoon 't ongelooflijck is >
Wel aen dan,ick gelooft* S. 'Tontfchuldigenbrenghtwis
Een feeckre misdaet mee. So. Is 't noch in u gedachten,
Dat doen ick Swanger was, ghy wout, ick fouw mijn wachten
D 3
Van
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Van 't aen te houden, foo de vrucht een meysje was ?
Ch. Ick kan wel deucken wat ghy doen deedt op dat pas,
Ghy hielt her aen. S. Is 't foo, o Vrouw, foofal mijn Heere
Sulcksoverkoomen , dat fyn laft in huys vermeere.
So. In't aller-minfte niet, maer let daer op, en hoorn
Daer was een Besje van Corinthen van geboort,
Dat niet onbillijck was; die gaf ick 't, en gingh feggen,
Datfy het hier ofdaer te vondelingh fouw leggen.
Ch, O Goón 3 hoe kan een menfeh tot fülck een dooiheydt flaen!
So. Oh arme! wat is het daer ick in heb misdaen >
Ch. Syt ghy foo onbefchaemtdat ghy dit noch derft vragen >
So. Indien dat ick de fchult van qualijck doen moet dragen,
Onwetend' is 't gefchiet. Ch. Dat weet ick wel fchoon ghy 't
Ontkende, dat nochtans ghy alles t allen tijt
Doet buy ten weten en verftant. Siet wat misflaegen
Ghy niet vertoon t met ufooinde f aeck te dragen,
Wan t eerft, had ghy gedaen, gelijck ick u geboodt *
En mijne will'gevolght, hetkindtmoftfyngedoot
Men n loft niet veynfen dat het niet en was in 't leven.
En ondertuffchen het de hoop van leven geven.
Maer 'k laet dat vaeren, want u hert als moedcrlijck,
Vermoogt het niet, ghy deedt Barmhartigheden blijek.
Laet datfooheenengaen. Maer wat voorfichtigheden
Hebt ghy hier doch getoont f wat had uw doen voorreden t
Bedenckt u eens. Ghy gaeft u Dochter aen 't oudt Wijf,
Soo veel in u was, heel. Ofom door vuyl bedrijf
Te komen tot gewin , ofhaer te koop te geven.
Ghy dacht, denck ick, 't is wei, als fy maer blijft in 't leven»
Wat doet men met fulck volck, 't welck, als het yetwes doet,
Niet weten wil, wat dat recht, billick is, en goet f
Syfienniet op het beft, op 't erghft, op 't fchadelijcke,
Maer op het geen haer beft gevalt allen gelijcke.
So. Mijn Chremes, ick heb fchult,'k wore overtuygt; 'k bekent j
Nu bid ick o, dat foo veel wijfer als ghy bent,

Ghy
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Ghy foo veel meer gereet zij t om 't my te vergeven,
Op dat de dwaesheyt, die ick heb begaen, magh leven
In reed lijckhey ts befchut«. ch. Seer wel, 'k vergeef die fout
Maer mijn gefegg'lijckhey t is 't, daer j'u op betrout,
Quaed'onderrechting heeft quaet gaern daer van gesponnen
Maer Spreecktde reden uyt, die ghy nu hebt begonnen.
So. Gelijck Malloten > wyfteetslyn vol beufeling ,
En viefe-vaefen treek ick van mijn handt mijn ringh
Toen ick haer 't Kindt gaf om te vondeling te leggen ,
EnickbelauVhaer,datfy dien ringh op mijnfeggen,
Daer met wcgh brengen fouw; op dat, indien het quam
Te fterven, het een deel oock van ons goet mee nam.
Ch. Dat is feer wel van u gedaen, en ghy bewaerde
Door defe daedt u felfs, en 't Kindt, het welck ghy baerde.
So. Dit is de ring. Ch, Wel waer hebt ghy die doch van daen ?
So, Van't Dochtertje, 't welck hier met Bacchisaen quam gaen.
S. Wat feyt fy daer > wat fal dit voor nieuw' maeren baeren >
So* Sy gingh n ae 't badt, en gafdie ringh my te bewaeren.
Eer A let ick daer niet op; maer door 't be Gen ken ick
Hem daedelijck ,eufpringtot u feer blijdelick.
Ch. Wel wat vermoei ghy, wat bevindingh kunt ghy draegen f
So- Ick weet niet, maer haer felfs die kunt ghy ondervraegen ,
Van wie fy die eerft kre egh , op dat ghy by den draedt
Alfoohetklouwenkrijgt. 3. De plaeg! ick weet geen raet
Ick fie, dat defe faeck voor haer wei af fal loopen
Meer dan ick wel begeer , of dan ick heb te hoopen.
Is't foo, fy hoort hier t' huys. Ch. Leeft dele Vrouwe noch
Die ghy 't Kindt overgaeft, om weg te brengen ? So. Och!
Ick weeft niet. Ch. Wat gaf fy u eertijts voor befcheyt f
So. Dat fy fo had gedaen, gelijck ick had gefeyt.
Ch. Seght my eens haere naem, op dat men daer na vrage.
So. Haer naem is Phil tere. S% Sy is het felis de plage,
Voorfeedcer, wonder is't »fooniet Antiphila
Behouden is, en fo ick niet te gronde gae*
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CL Komt, Softrata, volght my door defe wegh na binneru
So. Ick konde nergensnaefoo góe uy tkoinft verfinnen:
lek vreesde feer dat ghy foo hardt noch waert van aerdt,
Gelijckghy, toen ick 't Kint aen focht te houden, waert
Ch. Een menfeh kan niet altijdt doen 't geen hy geerne dede,
Indien de faeck \ niet lijdt, en 't niet beftaet in rede;
Nu brenghcde tijde fulex mee dat mijn genegentheyt
Streckt tot een Dochter, daer'k geen fin had opgeleyt.
S. Soo ick n iet mis giss' met quaê reeckening te maecken,
Soofieick my hier uyt een ongeluck gena ecken.
Soo naeuw wert ick met all' mijn vondt op vondt befet*
Ofick moftfien, en daer moft werden op gelet,
'K moft daer op toelegh doen, en daer op moft ick wereken,
Dat doude Saggelaer hec niet fa! kunnen mereken,
Dat Bacchis is de Boel zijns Soons, want niet niet al
Is 't dat ick hoop op 't geit, of hem bedriegen (al,
Ick win, fo ick daer maer weet heels huydt af te kooraen*
't Spijt my, dat fulck een broek foo haeft my is ontnoomen.
Wat /al ick doen, of wat verzinnen van nieuws aen t r
Het dient te fyn bedacht, hoe ick 't nu aen fal gaen.
Daer's niet foo fwaer of het kan werden uytgevonden,
Wanneer men neerftighföeckt. Of wy het foobeftonden f
'T is mis, 't is niet met al. Wel ofick foo dan deed: >
Vergeefsen arbeyt waer al evenwel befteedt,
Soo, meenick, kon het gaen. Neen. Iae> heel wel jheyluftighJ
Ick heb een braeve vont, en nu ben ick gernftigh*
Den aenflagh, dunckt my, is foo treflijck aengeftelt,
Dat ick noch weder krijgh dat loops -gefinde geit.
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C. V/f Y kan van nu ofaen foo fwaer niets oveikoomen,
*•*•*Daer door van my in'c hert fouw quelling lyn genoomen,
Soo groot is defe vreught, die my nu wedervaert j
Soo groot als ick hier oyc kon hebben op der aerd •
'K wil nae behooren nu mijn Vader gants'lijckecren.
En fyn geschickter dan hy felver fbuw begeeren.
S, Ick heb het wel gedacht. Ick fie, Antiphila
Dis is bekent, gelfjck ickuyt diepraet verftae.
'K verblijde, Clin ia, my gants van uwent wegen
Dat ghy noch fulckegóe faecks uytval hebt gekregen.
C. O Syre, weer ghy hoe geluckighdat ick fy >
S. Soud ick 't niet, Clinia > Ick was daer deurgaens by.
C. Voor wien dunckt u, dat yets foo wel is uytgevallen >
En nae fyns herten wenfeh ? S. Ick ken er geen van allen.
f. En al foo waer moet ick in gunft der Goden ftaen,
Als ick verklaer de vreught my minder aen te gaen
Om mijn, dan haren 't wil ,• die 'k weet dat aller eere
Bewijfinghswaerdighis. S. 'K geloofhet wel 3 mijn Heere,
Maer voegt u insgelijcks nu wederom nae my,
Op dat de faecke van uw vriendt oock veyligh fy.
En dat den ouden man niet van fyn Boel kan mereken.
C. O lupiter, die dit foo quamt voor my uytwereken!
S. Bedaert. c. Antiphila die fal nu met my treen
In d'Huwelijcken Staet. S. Valt ghy foo in-mijn reen >
C. Watfbud'ick, Syre, doen f lijdt my, kben vol verblijden,
S. Dat wil ick willigh doen , ick wil uw blijdtfehap lijden.
C. My dunckt dat ick nu hebeen Hemel op der aerd'.
*S. Ick doe vergeefse moeyt', die ick beft had gefpaert.
E
Neen
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C. Neen, lieve Syre, fpreeckt nu vry ick fal het hooren.
S. Maerghy fult wederom my in mijn reden ftooren.
Alsghy wat anders denckc. C. Ick fal voorfeecker niet.
S. Ickfegge, Clinia, 'tis nodig dat men fiet,
En dat met o /erleg men foo de faecken maecke
Dat uwe vriends laeck mee tot vaftigheydt geraecke.
Want, gaetghy nu van ons, en laet ghy Bacchis daer,
Soo werdt den ouden man foo dadelijckgewaer >
Dat Bacchis is de Boel van Clitipho, fijn Soone.
Neemtghyfemeè foo fal 'tgeheymzich niet vertoone,
Gelijck tot noch toe niet. C. Maer, Syre, 'tis gewis,
En feecker, dat geen ding in al de werelt is,
Het welck mijn Huwelijck fou meerder tegen ftreven.
Want wat voor aenfpraeck fal ick doch mijn Vader geven
Weet ghy wel, wat ick fal te (eggen hebbeu > S. Iae,
€ Wat fal ick feggenf (egt op dat ick het verftae.
Wat oorfaeck fal ick doch by brengen 't myner bate >
S. Ick wil niet hebben dat u tonge leugens prate,
Maer biegt recht op, en fegt, gelijck defaecke ley t.
Vry rondelijcken uyr C. Wat hebt ghy daer gefeyt?
S. Segtdatj'Antiphila Mint, en wel fout begeeren,
Segt mijn vriendts Clitiphoos Boel fteeckt in Bacchis klêeren.
C. Uw raedt is goet en regt, en daer geen werck in fit
Van minfte forg; ghy wild t dan dat ick Vaeder bid,
Dat hy u oude man niet fal weet kundig maecken«
S. Neen; maer dat hy regt uyt vertelling doe van faecken.
C. Wel 1fijt ghy droncken > of met uwen kop gequelt ?
Soo doende wiert hy in de grootfte rampgeftelt.
Want fegt, wat veyligheyt is dan voor hem ? S. Iae trouwe»
Dat acht ick, 'k wit dat voor den braefften acnflag houwen:
Daer in verhef ick my > dat ick foo grooten magt
Van looshcydt by my hebb', en dat ick heb bedagt,
Dat evenwel, fchoon ick haer fal de waerheyt fpreecken,
Sy beyde füllen fyn bedrogen, door geftreecken:
s.
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goo dat 5 als fchoon u Vaêr feyt aenons' oude Man,
Dat Bacchis is de Boelfijns Sdons, hy echter dan
Het niet gclooven lal. C. Maer wilt ghy die voet houwen,
Beneemt ghy wederom my alle hoop van Trouwen ;
Want foo lang hy gelooft, dat Bacchis is de mijn',
Soo lang en lal oock niet voor mijn fijn Dochter fijn.
Ligt acht ghy 't niet hoe dat het afloop met mijn laecken,
Hoe 't gae, als ghy 't met hem maer weet nae wen Ich te maecken.
S. Wat (plaegh ƒ) meent ghy dat ick van 't veynfen lyden magh,
Dat 't hondert laren duur > daer is maer eenen dagh
Van nooden, dat het gelt wert door mij n handt gekregen,
Uy t d'oude mannen hand t; daer mee is 't al te degen,
Niet anders. C. Is 't genoegh, als ghy dat hebt gedaen
Hoe dan toe, als 't fyn Vaer daer nae komt te verftaen ?
S. En of ick Iprack met volck, bangh voor des Hemels val ?
C Ick ben bekommert, hoe ick hier in wercken fal.
S. Bekommert Clinia? fet alle forgh ter zyden
Als ofghy' t in u handt niet had, om 't allen tyden
Daer uy t te hafpelen, wanneer dat ghy de faeck
Volkomen openbaert. C Wel aen, wel aen, ick ftaeck
Dan forgh, laet Bacchis van ons overfijn genomen.
S. Het is leer wel, ickfiehaer lèlver daer aen komen.

Vierde Bedrijf, derde Uytkomft.
BACCHIS,

CLINIA, SIRUS, DROMO,

VKIGIA]

S.T70orfeecker, Sy rus had eengrooteftoutigheydt,
* Toen hy my herwaerts met beloften heeft geleydt;
Maer in gevalle, dat hy my die hondert Croonen,
Van hemmytoegefeyt, niet komt te berde toonen
't Is feecker, dat hy dan wel dickwils komen fal
En bidden, dat ick koom', maer in fulck een geval,
E %
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Sal het fijn te vergeefs. Ofmijn' beloft fal wefen,
Dat ick wel komen fal, maer, als hy dan nae defen
De bootfchap feecker heeft aen Clitipho gedaen,
En defe vol van hoop fal hangen en vergaen,
Sal ick weg bly ven, en niet komen tot hem loopen.
En Syrus fal het met fyn rugge dan bekoopen.
€. Welfy belooftufchoon. S Wel meent ghy, dat fy lacht
En met het werckje geckt ? foo ick my niec en wacht,
Sy fal het feecker doen. B. Dit volck Iet op geen faecken ,
Ickfie,fy flapen, maer ick fal haer wacker maecken.
Hebt ghy het wel gehoort wat Hofftêe, Phrygia,
Ons van Charinusflusdie Care! aanwees f P* Iae.
B. Hebt ghy het wel gehoort, dat hy fey, dat't moft wefen
Dat die, ter rechterhandt gelegen was naeft defen i
P. 'k Hebt wel onthouwen, Vrouw. ß . Loopt al u beft»en gaeE
Daer Vaften- avont wert geviert van den Soldaet.
S. Wel wat of Bachis doch voor (pel ons fal beginnen f
B. Segt dat ick gantflijckhier ben tegen hert en zinnen ,
En aengehouden wert, maer dat ick defc maets.
Hoe 't gaet, bedriegen fal, en komen op die plaets.
S. De plaeg! wagt, Bacchis, wagt waer fent gy haer doch heenen?
Segtdatfeblyfc, B\ Gaet voort.. S. Maer'tgelcisalverfcheenen.
En 't fal u daedelijck foo werden aengetelt.
B. Maer ick blyf hier. S. 't fal ftracx ufijnter handt gefielt.
B. Alfbo het u belieft 3 maer is het u gebleecken,
Dat ick daer oiu verfoeck, dat ick daer van kom fpre eken.
S. ?k Segri iet: maer weet ghy wat van u moet fijn gedaen >
Ghy moet nu met ufleqpnae Menedemus gaen,
B. Wat bebt ghy voor, o fchelm > S. Ick gae geit voor ufmeden»
B. Wel, dunckt het u dan s dat het foo beftaet in reden,
En dat ick benbequaem ,dat ghy foo met my geckt >
S. Oneen ; maer't is juyft fo>> dat hier de faeck toe ftreckt.
B. Wel, moet ick dan met u in moey'lijckheden leven ?
S* In 't mioftniet > maer ick foeck aen u het uw' te geven.
1st
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B. Is'tfoogelegen, laetonsdaerdanheenentreên.
S. Volgt my door defe weg, en gaet met my dat heen.
Hou Dromp. D. WÏQ rotjpt my > S. Ick heb u wat te feggen.
•D. Segt my, waer in doch magh daer van de reden leggen >
S^ Brengt haeftlijck het gevolg van Bacchis, Meert en Maegt,
Nae uwent. Z>. Wel waerom > S. Ick wil niet dat ghy't vraegt.
Laet haer weg nemen ai het goet 'tgeen fy mee bragten,
Den ouden man fal van dit werek niet meer verwagten,
Dan dat men hem daer door van koften fal ontflaen.
. Onkundig, hoe duur 't kleyn verligten hem fal ftaen.
Doch, ghy o Dromo, wilt ghywyflijck hier ia leven ,
Houdt u, ofghy niets wift. Z>. 'k Sal tael noch antwoortgeven.

Vierde Bedrijf, vierde Uytkomft.
CHREMESJ

Sinus.

Ch.X 70orwaer het jammert my van Menedemus dat
* Soo grooten plaeg hem treft En by de keele vat.
Sal hy dat Vrouw, men Cc h dan de dranck en fpyfe geven
Met mlck een groott fleep van die oock met haer leven ?
Hoewel ick weet, dat hy 't een tydt niet wert gewaer,
Want fijn verlangen nae fyn Soon is openbaer.
Maer als hyfiet, dat het hem valt foo koftelijcken
In huys, en dat daer van geen uytkomft en kan blycken.
Soo fal hy wenfehen, dat fyn Soon weer van hem was.
Maer ick fie Sirus daer, die komt heel wel te pas.
*S> Waer wacht ick nae, dat ick hem niet aenboortgae leggen *
Ch. HonrSyre. J . omyn Heer! Ch. watis'tgeenghy wiltfeggen*
•S. 'k Heb u al lang gefocht, ch. Nae dat ick fpeuren kan ,
Soo hebt ghy 't een of taêr gedaen met d' oude man.
S. Meent ghy he t geen daer van wy flusjes'tfaemen fpraecken?
'k Hebt daedelijckgebragt tot uytkomft van die faecken.
E 3
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Ch. Ter goeder trouwen doch f S. Waerachtiglijckenjae«!
Ck Komt hier dan Syre, icken laet daerom niet nae,
Of mijn handtsftrelingmoetop u hooft-fchedel koomen.
Ick fal daer voor wat goets geern op u doen afftroomen.
S. Doch > dat ghy wift > hoe braefdit in mijn finnen quam!
Ch. Maer, boogje dat het werek nawenfeh een uytkomft nam ?
S. Neen trouwens,- 'k feg het maer, ch.Segt wat is van de faecken?
S. Aen Menedemus gingiyn Clinia wijs rnaecken,
Dat Bacchis is het lief van u Soon Clitipho,
En dat hy daerom, om 't welftaens wil haer maer foo
Heeft mee genoomen , op dat ghy het niet foud' mereken.
€h. Wel, datgingh Cliniafeer aerdigjesuytwereken.
S. Ey, fegt de waerheyt doch. ch. In allen deel fegh ick
Is defe vont feer goet. o\ Nemaer, foo redelick.
Maer, hoort, wat meer noch in die boevery fal leggen,
Dat hy u Dochter heeft gefien ,dat fal hy (eggen,
En dat haer fchoouheyt hem meer dan gemeen beviel.
En dat hy haerfeergeern nam voor fyn tweede ziel.
En dat hy focht daer van fyn Bedtgenoot te rnaecken.
Ch. Die dochter, die daerflusin kennis quam te raeckenf
S. O jae 5 en hy fal doen verfoeck van Hu we lij ck.
ch. Waerom doch > ick enfiedaer van geen redens blijek.
S. Maer nu bent gyoock bot* ch. Hetkan wel fyn. S. Daer mede
Sal men 't geit vin den, 't geen men aen de Feeft beftede,
Om de Iuweelen, 't Bruytsgewaet, Vat ghy de zin f
Ch, Tekoopen? S. lae'cgeheymdes aenflagsfchuyltdaerin.
Ch. Maer ick en wil aen hem geenfints mijn Dochter geven,
Noch haer verloven. S. Niet > wat is daer aen bedreven ?
Ch Vraegt ghy het noch ? aen fulck een lichtmis van een Vent f
S. Wel doet fo 't u belieft, en ghy 't voor raetfaem kent,Ick focht niet dat ghy dit (oud voor altijt toelaeten,
Maer dat ghy fout alleen u fel ven foo gelaeten.
Ch. 'T gelaeten paft my niet ;'k lijd weldatghy'twerckmengt,
. Maer foo niet, dat ghy my daer in te berde brenght.

Laet
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Laetmyheeibuyten't fpel. Soud'ickoyt van mijn leven ,
Verloven 't Kindt, aen dien ick 't niet en wilde geven ?
S, Mijn Heer en Meefter, maer ick hadde fulcks gedacht.
Ch . Geenfints- S. Ick dacht dat fulcksbeft waer ten eynd' gebracht
Op dele voet, om dat in d'aenvangh ghy voor delen
'Tfoo hoochlijck had begeert. Ch 'K gelooft wel,'t kan wel welen,
S. Dan trouwens, Chremes, 't fcheelt my in het minfte niet.
Ch. Maer ick begeer, dat ghy daerop ten hoochften ziet,
Dat lulcks gelchiede, doch op een heel and're wijle.
S. Wel, mijn hert foeckt een vondt, die uwe mont lal prijk.
Maer, Chremes, 't geen ick u gefeyt heb van dat geit,
' T Geen van uw Dochter wel aen Bacchis dient getelt,
Dat is behoorlijck nu aen haer weerom te geven.
En'kdencknier, dar ghy lult tot uytvlucht fyngedrevea
Van 't feggen, wel wat gaet die faecke my doch aen >
Wie iffer die het gelt my over heeft gedaen >
Heb ick het dan belaft, dat 't werekdaer toe louw kooraen,
Dat buyten mijne wil fy wiert tot pandt genoomen >
Maer 't fpreeckwoort heeft hier plaets; en daer mee ift beflecht.
Dat 't grootfte recht fomtijts is 't aller grootft' onrecht.
Ch. Met blaeuwe bloempjes lal ick my niet vergenoegen.
Sé lae j pafte 't ander volck, het foud'doch u niet voegen.
Elck een meent, dat ghy fy t een man leer wel geftelt,
En die met eeren fyt gekoomen aen u geit.
Ch. Neen; ick fal liever't geit van hier daer heenen dragen.
& ' T waer beter dat u Soon dat deedt, waer 't u behaegen,
Ch. Waeromdoch? S. Om dat men airede op hem let,
En het vermoeden van 't boeleren op hem let.
€h. Wats daer mee dan te doen > S. Omdat't waerfchijnelijcken
Sal fyn als hy 't haer geeft. En lulcks quanfuys, lal blijcken,
Als by 't haer lel ver geeft. 'T lal oock veel lichter val
Dan krijgen, 't geen ick hoop, dat ick uytwereken fal.
En liet, daer komt hy felfs, gaet om het geit dan heenen.

Ch. Ick fal hst daedljj ck doen, e« repp' daer om mij u beenea.
Vierde
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Vierde Bedrijf, vijfde Uytkomft.
C L I T I P H O, S Y R U S ,

€1. T\ Aer is ter Werelt niet een f ui eken lichte faeck',
**-^Of hy wort fwaer, foo men met weer wil daer aen raeck'.
Dit wand'len felfs, daer in geen arbeyt in kon fteecken,
Heeft my foo moed' gemaeckt, dat 't niet is uyt te fpreecken.
En nu heb ick geen vrees in al de werelc meer,
Voor eenigh dingh , dan dat men ray f och arme!) weer
Sal ergens aen een kant (k weet nier waer heenen) douwen,
Op dat men my foo mach van mijn lief Bacchis houwen»
Dat all* de Godd'lijckhèen met alle ramp u flaen,
OSyre, met u vondt, en foo een fnoodt beftaen.
Altijt verzint ghy my,o Galg-aesfulckefaecken,
Op dat ick tot een plaeg en quelling mag geraeken ;
S. Gaet9 daer ghy hoort van hier,-hoe weynigfcheelde't dat
My uwemoetwilomden hals geholpen hadt /
Cl. 'K wouw dat het waer gefchiet, wane het beftonc in rede,
Dewijl gy'r hebt verdient. S* VerdientfTegtdochjWaermede?
Voorwaer ick ben verblijt, dat ick dit bitfe woort,
Eer ick u 't geit gaf, 't geen ick hebbe, heb gehoort.
Cl. Wat wilt ghy doch dat ick dan tegen u fal leggen ?
Ghy gaet de faeck fo toe mijn nadeel overleggen,
Dat ghy mijn Bacchis brengt tot my s die ick niet aen
Mach raecken. $. Wel, ick wil die faeck nu overflaen.
X ben nu niet langer quaer* Maer Bacchis uw beminde,
Weer ghy wel, Clicipho, waer dat ghy die (uit vinde f
Cl. Toronfent? S. Neen. Cl. Waer dan? S. Sy is tot Clin ia es.
Cl. De plaeg!£4weeft maer goets moetsimaekt klachten noch geraes.
Stracks fal 't beloofde geit fyn door uw handt genoomen,
f Geen gy daer heenen brengt. Cl. Wel waer fou dat van koomen?
Uyt
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S. Uyt uwe Vaders beurs, CL Ghy boert met my, denck ick.
S. De faeck fal 't leeren, en dat in een oogetiblick.
€L Wat ben ick vol geliicks! 'k fegg' dat ick u beminne,
O Syre. & Maer, fiet daer, uw Vaeder komt van binne.
Siet dat ghy nergens van u felfs verwondert hout,
Waeromdat't geenenugefchiet, geschieden foud'.
Voegt u wel na de plaets, en tijrs gelegentheden,
Doet al t geen hy belaft, weeft fpaerfaern in uw' reden.

Vierde Bedrijf, fefte Uytkomft.
C H R E M E S , C L I T

JPHO,SYRUS.

Ch. WaerisnuClicipho? S. Segt, Vader ick ben hier.
Cl. Hier ben ick, Vader. fÄ. Spraeckt gy hem van 'twereks beftier?
5. Ten naeften by. C^.Gaet neemt dit gelt,en brengt het heenen.
' S. Hoe ftaet gy fo en kijckt gelijck een man van fteen, en
Een Houteklick ? waerom neemt ghy het gelt niet aen ?
Cl Wel, levert het dan my. S. Wilt met my herwaertsgaen *
Terwijle füllen wy van u fyn waer-genoomen,
En fyn gewacht, tot dat wy wederom uytkoomen
* Want wy en hebben daer geen lange tijt van noodt.
Ch. Daer heeft mijn Dochter nu foomoytjes in haerfchoot
Een hondert Kroonen fomm\ Die fchaticknu gegeven,
Te fyn tot tot onderhont van mijne Dochters leven.
Maer ick maeck reeckenfehap van even noch fo veel
Voor haer optoyfel, en oock voor haer Bruydt (chats deel ;
Moet daer by koomennoch een twalef hondert Kroonen.
Wat alonredelijcks en onrecht komt lieh toonen
Door d'ingekroopen fleur, diü fooin fwang moetgaen!
Ey lieve fiet, nu moet ick alles laeten ftaen,
En die my niet beftaet, moet werden uytgevonden,
Die 't zuur gewonnen göec van my wert toegefonden.
F
Vierde
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Vierde Bedrijf, fevende Uytkomft.
MENEDEMU5,CHRBMES.

M, TCk acht my verre nu 'c geluckiguV menfch van all*
-• Die inde Werelt fyn, en in het aertfche Dal.
Dewij 1 ick hoor, o Soon, dat ghy eens hebt gekregen
Een finnen-drift, die tot de deugden is genegen.
Ch, Hoe bijfter miß: hy't (poor l die heel bedroogen man*
Hy heeft het klouwen, die den draet niet vinden kan.
M. U , Chremes, focht ick felfs om praet met u te paeren.
Ick bid u, wilt, {oo veel in u is, doch bewaeren.
Mijn lieve Soon, myn felfs, mijn middelen en goet.
Ch. Segt, Menedeme, wat ghy wilt dat Chremes doet f
M. Een Dochter, die ghy niet wift dat noch was in 't leven,
Is door een wond're vont, van daeg u weer gegeven*
Ch. Wel wat meent ghy daer mee > iM. 'k fal (eggen defe fouw
Mijn Clinia wel geern begeeren tot een Vrouw.
Ch, Maer 'k bid wat voor een man zijt ghy doch ? fpotjer mede,
Ofwordjemalf» CM. Hoe (o f ch. Wel hebje dan airede
Vergeten , watterflusis tuflchen ons gefeyt
Van het bedrogh, 't welck fouw op onsfyn aengeleyt,
Op dat fy door die vondt geit van u krijgen (ouden ?
M. O jae, dat weet ick wel ,dat heb ick wel onthouden.
Ch, Daer fynfe nu op uyt; dats feecker en gewis
M. Wat fcght ghy, Chreme, daer f maer die tot mijnent is,
Dat 'sClitiphoos boel. Ch. Maerfoutghy het wel vertrouwen,
Datfulcks waerachtighis,gelooftgy 't? M. Iae in trouwen,
Ch. Nu (eggen fy, dat hy wil trouwen, om als ick
Mijn lae-woort daer toe geef. Dat ghy dan dadelick
Geit opfchiet, om al 't geen moet op de Bruyloft loopen
ïuweelen, koft'lijckheyt van klederen te koopen.

Gele
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M Datfal'tvoorfeeckerfyn. Datfal menaen deBoel
Dan geven. Ch. Soo fal 't gaen dat 's haer praótijquen doel.
M. Soo fchepte ick, helaes! dan een vergeefs verblijden.
Ick wil al evenwel veel liever alles lij den,
Dan dat ick hem verlies. Maer feght my wat befcheyt
Sal ick beft geven, van het geen ghy hebt gefeyt >
Op dathy't niet en merek' en wete, dat ick mede
Wel van de faecke weet, en hy dan fy t'on vrede ?
Ch. 'T onvrede ? Menedeem vghy doet hem al te veel*
U. Laet dat foo heenen gaen. Het werek is nu ten deel
Nu afgehafpelt, en nae mijne wenfeh begonnen,
Helpt, Chreme, my dat het ten eynd' word' afgefponncn.
Ch. Wel; fegt dat gy by my ge weeftfyt; dat wy van
Het Huwlij ck fpraeken. M. Goed 1 maer fegt, wat meerdei dan ?
Ch. Dat ick in alle dingh my wil gewilligh toone,
Dat hy my wel aenftaet, door't Huw'lijck, voor een Soone.
Seght eynd'lij ck , fooghy wilt, dat 't daer toe is gebrocht
Dat het geflooten is. M+ Dit was het, 't geen ick focht.
Ch. Op dat hy teerder eyfch' met haer in d'Echt te leven,
En dat ghy teerder mooght, het geen ghy wilt, hem geven.
M. Ick ben daer toe bereyt. Ch. 'Kverfeeckeru voor't mijn* ?
Nae ick het aen zie, gh y fult 't f pel haeft moede fyn.
Maer 't is foo t is , ghy fult u wij fselij eken dragen.
Enmetvoorfichtigheyt, fooghy niet alle dagen,
Maer nu en dan wat geeft. M. Ick volgh u lefte nae.
Ch. Sietwathyeyfcht, terwijl ick nu nae binnen gae;
'K Sal t'huys fyn t uwen dien ft. M. Seer wel, want ick fal maken,
Dat wat ick doen fal, ghy hebt kenniiTe van faecken.

F 2
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Vyfde Bedrijf, eerfte Uytkomft.
M E N E D E M U S ,
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ES.

j^.rTEt is de waerheydt, en het geen ick geern beken,
l ^ D a c ick op verre nae de looit' ofgaeuwfte ben:
Maer defe mijne hulp, vermaender, en weg wyfer,
Die overtreft my foo, en die is foo veel wyfer,
Dat al het geen men tot een fot gemeenlijck feyt,
(Stock, efèl , plompaert, block; daer geen verftant inleyt^
Op my palt 5 maer op hem kan niet te leggen vallen*
Want fijne Sottigheydt verwint dit all's in allen.
CK Is al genoeg, o Vrouw, hout eens ten Ieften o p ,
Dat met bedancken ghy breeckt all1 der Goden kop ,
Om 't vinden van uw kiodt; ofghy moet't Oordeel vellen ,
Dat haer verftant maer is by u v erftant te ftellen,
En hetgeloven, dat fy geene faeck verftaen >
Ten fy dat hondert mael de weet haer wert gedaen.
Maerondertuffchen, watbeduyt het dat mijn Soone
Met Syrus foo vertoeft, en hier niet komt ten toone ?
Sytghydaerr1 Menedccm. Segt hebt ghy uytgeleyt
Aen Clinia, het geen dat ick u heb gefeyt >
M* Van (tuck tot beetje toe. ch. Hoe ging hyfigtoen houwen f
M. Hywierdtfoobly,alseen die graeg is om te Trouwen.
Ch. Ha, ha, he, *k lag me flap. Af. Wel, waerom lagre ghy >
Ch. 'k Denckop mijns knechten von dt van die bedriegery.
M. Iaefoo. CK Hy is foo erg, dathy maecktdat'tgelaet,
Des Menfchen in een ploy, nae faecks vereyfchen ltaet.
M. Segt ghy dar daerom dan, en gingt ghy daer op pey nfen,
Om dat mijn Soone fulck een blyfchap quam te veynfen ?
Ch, Ojac ick. M. Wel dat quam my fbooek inde zin. _
eh. O Syrus, wat fteeckt daer een loofe Schalckheyc in 1
Wat
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Wat een doortrapt verftant! M. gy fout noch meer dat feggen >
Rondt ghy hem meer, wift ghy.hoe dat de faecken leggen.
Ch. Ey lieve, watje fegt > M. Ey hoor doch toe. ch. Bey wat:
Al eer ghy daer ;oe komt, wift ickfeergeern, wat dat
En hoe veel penningen van u fyn uyt gefchooten.
Want toen ghy hebt gefeyt, dat 't Huwlijckwasgeflooten %
Quam Dromodadelijck voorfeeckcr met die praet
Temaecken, datdeBruyt eenkoftelijck gewaet,
Kleynnoodyen nodig heeft, en dat men moet beftellen
Dat fy oock meysjes krijgt, op dat ghy gele fout tellen.
Af. Neen. C&. well wat fegt gy neen?yfc/. neen feg ick: ch. felfs u Soon
Die oock gantfeh niet f UW, Gantfch niet, Hy ftelde fig ten toon,
Iae hy hielde daer op aen, dat men 't flot van de faecken,
En dat men d'Huwlijcksdagh van defen foude maecken.
Ch. 't Is vreemt, het geen gy (egt, Mij n Syrus (ey die niet >
M. Gants niet. ch4 hoe fo ï M. vk weet niet, waerom't niet is gefchiet»
M. Maerick verwonder my, dat ghy die fulck een Baes bent,
Soogaeuw, dat ghy van all's als op een draedt een aes kent,
Van dit werek niet verftaet, noch toont t vernuften blijck
Maer uwen Syrus heeft u Soon foo won derlij ck
Nu nae geboot ft, dat my't niet in mijn zin kan komen,
Dat Bacchis 'r lief fou fijn van Clinia genomen.
Ch. Watfègje ? LM. Het gekus >'t omarmen, laetick ftaen:
Dat acht ickniet met al, dat mögt foo heenen gaen.
Ch, Wat veynfen valter meer. M* W*t? Ch. Wat is 't f wilt het feggen.
M. Hoort ghy maer toe; ick fal wat anders u voor leggen.
Weet dat hier achter t eynd' mijns Huyfen elders is
Een Camer van vertreck, en van geheymenis.
Hier wierdt een Bed gebragc 5 men fpreyde dat met kleden.
Ch. Wat roen > CH. dazr heenen is ftracx Clicipho getreden.
Ch- Alleen ? «Ai. alleen. Ch. ickben beducht.ickbeiibevreeft.
M. Flucx volgde Bacchis. C^ oock alleen.^ Af. alleen geweeft.
Cfk Doen vryheydt was van haer door d"inne gang genoten,
So'O hebben fy de deur (tracks achter haer gefloten.
F 3
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Ch. Sach VClioia > M Met my. Ch. Sy is mijns Soons. 'k ben dan
Bedorven. M, Hoe ? Ch. 'k weet niet, hoc ick thien dagen kan
Huys houden. M. Wat?ben 't ghy bekommert in u zinnef
Dat hy lijn vrient gerieft ? Ch- O neen, maer fijn vriendinne.
M. Als het foo is. ch. Hoe, ilaet ghy daer noch twyffel aen >
Gelooft ghy dat een menfeh fouföo(agtmoedig gaen ,
Dat hyfijn Boel foo fou toelaten voor fijn oogen!
M- Waerom ciet ? op dat ick temeerfoufyn bedrogen
H a , ha, he. Ch. Lachje m' uyt ? het heeft nu fijn befcheyt
Dat ick felfs tegen my ontfteeck in toorn igheyt.
Wat fynder niet geweeft een menigte van faecken
Daer ick 't aen mereken v en tot kennis kon geraeckën.
Waer ick geen Reen af block /wat fach ick niet ? wee my
Ellendige! maer 'kfweert haer, foo ick 't leef, dat fy
Bevinden füllen, dat ick 't Scheitern-Auck fal wreecken.
Wantfiet ick fal! M Bedwingt ghy u niet in fulek fpreecken?
Siet ghy niet op u felfs >o Chremes, en hebt ghy
Geen Spiegel, daer in ghy u fpieg'len kunt aen my >
Ch. Ickben , o Menedeemingramfchapuytgeiaten;
Ick ben mijn fel renntet. M. Suit, Chremes, ghy foo praten ?
Is dat geen leliek ftuck, dat ghy een ander raedt
Kunt geven , als hy in eenfaeck verlegen ftaet,
En daer in zyt foo wys, als waert ghy wys gebooren ,
E n , foo een ongeval u (elven komt te vooren,
Ghy dan geen raedt en weet ? Ch. Wacfoud' ick doen ? fegt wat?
M. 't Geen ghy feyd', dat ick niet genoeg gedaen en hadt:
Maeckt dat hy voel dat hy u moet voor Vader houwen;
Maeckt ,dat hy alles u fal derven roe vertrouwen,
En alles van u eyfch, verfoecke van u handt:
En dat hy geene hulp (beek aen een andre kant,
En u alfoo verlaet. Ch. Ick laet hem liever varen:
Wegh voor Sint 61 ren heen-op dat hy mag bedaren ,
Dan dat hy , foo hy blyft, door fijne fieltery

Maeck dat fyns Vaders ftaet te grond'vervallen fy.
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Want, fchoot iek meer gelt o p , foo foud' ick, Me nedeme,
Jtechtfchapen d'eggen in myn handen moeten neme.
M. Watongemack fult ghy nie t aengaen, foo ghy niet
In defe faecke wel en rypelijck toetiet1
Ghy fult u moeylijckheydt en gramfchap willen toonen ,
Ennamaels't ftuck nochtans vergeven enverfchoonen ,
En dat wanneer het doch geen vriendtfchap inaecken kan.
Ch' Och! ghy en weet niet, wat ick ben een droevigh man >
Mn Wel aen, aUoo ghy wilt. k laet u uw opfet houwen.
Maer wat 't verfoeck aen gaet, o Chremes, van het Trouwen
Uws Dochters met mijn Soon , dat hoop ick, is geklaert,
Ten waer ghy anderfins van andre meen ing waert.
CK Oneen , de Schoon (bon en de Vrienden, en de Magen
Die ftaen my heel wel aen, en fyn nae mijn behagen.
M. Watfalickfeggenaen mijn Soon» dat ghy met haer
Ten Huwlijck geven fult ? Waeromme fwygt ghy daer?
Ch, Ten Huwlijk? A/.jae. Ch> och! M. wiltdaer in doch forgloos Iels 't weynig, 't Huwlijcx goet is ons niet aen bedreven.
[ven,
CK Twaelf Sondert Croonen die acht ick nae onfen ftaet
Genoeg te fyn; maer foo het u ter herten gaet,
En wilt ghy dat ick niet en fal te gronde raecken
Met Soon, met goet, met al, foo moet men het foo maecken,
Soo moet defaecke fyn op die manier beleydt,
Als ofhet alles haer alleen was toe gefeydt.
M* Wat hebt ghy daer mee voor? Ch. hout u daerom verwondert
En fegt dat defe laeck vreemt in uw ooren dondert,
En vraegt waerorn ick 't doe. M. Ick weet voor feecker niet >
Wat reden dat ghy hebt, dat dit by u gefchiet.
CK Weet ghy dat niet > het is om't middel uyt te vinden,
Om't weeldrig hert, 't welck niet weet wat't wil , in te binden.
En die Broot-dronckenfchap te temmen in die vent,
Dat hy niet weten fal waer hy fich keer of went'.
&f. Wat gaet u over, vriendt, wat wilt ghy doch beginnen ?
Ch, Laet my begaen, en laet my wereken nae myn finnen*
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M. leklaet u dan begaen. Hebt ghy hec foo verftaen ?
Is dat uw'meening? Ch. Iae't. Af. Wel laet het dan fogaen.'
Ch. Lact dan vry uwen Soonal vaft gereetfehap maecken,
Toe't haelen van de Bruydc, dat hy by u mach raeckea.
'K Sal Clitipho met reen, met een bits vinnigh woort
Bejeg'nen, foo een vry geboornen toebehoort:
MaerSyrus! M. Wat fultgy dien doen, watfulj'hem leeren.«*
Cb. 'K (al, leef ick't hem fo wel doen hae ven en, af fmeeren,
Roskammen, dat het hem, foo langen tijdt hy leeft,
Noch wel gedencken fal. Die Schelm > die Fiel, die heeft
My tot een Sot en Spot, en (y u vermaeck gehouwen ;
Voorwaer, 't geen hy my deedt,deedt hy geen Weduw-Vrouwend

Vijfde Bedrijf, tweede Uytkomft.
C L I T I P H O , M E N E D E M U S , C H R E M E SISYRUS.

TI7EI, Menedemus Js'tfoodatdefaeoke leyt,
* * Dat Vader 't Vaders hert en fyn genegentheyt
Soo haeft heel van hem wierp ? fegt doch om welcke fonden ?
Helaes! wat Schelmftuck is foo groot in my bevonden ?
Doorgaens doet 't jong voickfulcks. M.lck weet wel dat het vry
Befwaerder valt voor u , die felfs zijt in de ly.
Die dit foo plotfel ijck nu over is gekoomen;
Maer, weet, dat ick het oock ter herten heb genoomen,
Schoon ick geen reden weet; fchoon ick niet kan verftaen,
Dan dat ick u met hert en ziel ben toegedaen.
4 . Ghy leyt, mijn Vader die was hier. M. Daer,gy kunt maken,
Dat ghy nu met hem fpreeckt van uw' en fyne faken.
Ch* V/at ichult legt gy op my, (egt dat eens, Clitipho?
Al dat ick heb gedaen, deedc ick op die voet, foo
Ais ick 't geraeden vondt tot uw behoudenifle,

En om uw' dwaesheyts wil j nu ick daer in niet mifle,
E?
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En het bemcrcke, dat ghy maer een loskop fyt,
En fonder achterdocht; en u op 't hoogft verblijt,
Endaer van 'tmeefte hout hetgeen u aen komt locken,
En dat u her te niet tot voorforg wert getrocken.
'K, heb dan beraemt, dat ghy van armoed' blijft be vrijt
En geen opfnapper meer van mijnegoed'ren zijt.
Om dat om uwen 't wil ick ongeraetfaem vinde,
En't my niet toe en ftont die faeck my t onderwinden
Dat ick mijn goetu liet,-die't wel het naeft toe quam,
Soo is het, Clitipho, dat ick mijn toegangh nam
Tot die uw' naefte fyn. Die wil ick het vertrouwen:
Daer fal u fottigheyt ftaeg hare toevlucht houwen,
Daer fult ghy vinden koft, enkled'renonder'tdack.
Ch Helaes! Ck 'T isteter foo, dan dat die vuyle fack,
Die Bacchis 3 foo ick u tot Erfgenaem gingh maecken,
Hier Meefter van fouw fyn,en tot 't befit geraecken.
5. De plaeg; wat fpel heb ick onwetend' niet bereyt.'
Cl. 'Kwilfterven, Ch, Ey, leerteerft hoe men 'tgoet leven ley t-9
Als ghy des kundig zijt, verdriet u dan het leven,
Gebruyckt dan fulck een praet, en wilt die Antwoort geven.
S. Heer mag ick fpreken? CÄ.Spreeckt. J.Maer veyliglijck? C^.jae
S. Wat boos' ontfinnigheyt is het die in u
fteeckt,
(fpreeckt.
Dat 't geen ick heb misdaen hem fpringe voor de fcheenen,
En hinderlijcken fy > Ch. Gaet Syre, ghy vry heenen 5
Moeyt u met defe faeck in 't allermin fte niet,
Want geen befchuldingishier tegen u gefchiet.
Geen menfeh is hier, die feyt dat u de faecken raecken»
Wilt uwe toevlucht u niet tot een Autaer maecken.
Noch foekt geen voorfpraeck oock.& Wel, wat hebt gy dan voor.*
Ch. Ick feg niet dat ick my op hem of Ü verdoor,
Soo is het dan geen recht, fbo is het dan geen reden
Dat ghy, om 't geen ick doe, niet wel en fyt te vreden.
S. Hy is daer deur gegaen, hy koos het Hafepadt.
'K had geern hem wat gevraegt. Cl. Wel, Syre, fegt doch wat?
G
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St Waerickkoft krijgen fouw, ea broeken in fouw flocken,
Want 't hert is Too vervreemt, foo van ons afgetrocken
Dat het te wonder is; want fooick heb verftaen,
SultghytotSuftersaen haer Difch ten eeten gaen.
Cl. Kan, Syre, dan de faeck foo verr' gekoomen wcfen,
Dat my voor hongers noot oock mede ftaet te vrefen >
S. Gunt men ons 't leven maer, fo heb ick goede moet.
Cl. Wat is hat doch dat u in defe goê moedt voet >
S. Dat wy dan füllen fyn (eer povre fchrale gatten,
En Kennis houden vanden eerften dagh van't vatten.
Cl Spot ghy met my noch in die iwaricheyt van Stact
En helpt my hier in niet in 't minfte met uw raedt ?
S* Iae, daer op ben ick uy t, en deedt mijn herffens wereken,
Dewijl u Vader fprack-, en foo veel ick kan mereken,
'T fal daer niet ver af fyn- OlieveClitipho,
CU Watis'tdan eyndelijck > &. Hetisvoorfeeckerfoo,
K geloof niet dat ghy fyt de Soon van defe luyden.
CU Wat praet ghy, Syre, S. Wat fal defe praet beduyden f
Bent ghy al buy ten uws breyns-huys-onfteltenis ?
S. 'K fal 't fcggen wat my in defingekoomen is.
Strijckt ghy het oordeel dan, en wilt het daer op vellen;
Soo langh fy geen vermaeck in anxTre konden ftellen,
Inand'rebedde vrucht, dewelck'haerwaerderwas >
Soo quam't vermaeck van u haer voor die tijdt te pas,
En fy oog-luyekten op de iosheyt van uw leven.
Maer nu haer eygen kindt haer weder is gegeven,
Nu men het vinden van de Dochter eens genoot,
Neemt men een oorfaeck, dat men u ten Huys uy t ftoot*.
CU Het fchijnt de waerheyt van de faecke nae te komen.
S. Meent ghy dat defe daedt fouw qualijck fyn genoomen >
•<U Neen j ick geloof het niet. S. Let op wat anders hoor,In fouten (preecken meeft de Moeders foonen voor,
En bieden haer de handt, fyn Väers onredelijcken.
Maer dat gefchiet hier niet, dat kon hier geenfints blijckea
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Cl 'T is waer: wat (al ick nu dan doen, o Syre, S. vraeght
Op dat vermoeden eens, maeckt dat de faeckop daegt
Enbrenghtdie in het licht. En is't niet waer, maer loogen,
Soo fult ghy lichtelijck haer brengen tot medoogen,
Ofghy (uit weten van wat Ouders dat ghy (yt.
Cl Die raedt is goet; 'k (al doen, k ben door die vondt verblijt.
S. Dat is voorwaer al wel my inde (in gevallen,
Want onfè Jongelingh, als (yn hoop niet met allen
Sal te beduyden (yn , (ai hy de vreed' en min
Te beter maecken met (yn Vader, na (yn fin.
Oock weet ick niet, of hy niet aen een Wijf (al raecken ,
Endes genadensdeur voor Syrusopen maecken.
Maer watofdefefaeckal weer beduydenjuagh?
Den ouden Man kom voor de deur, en voor den dagh.
Nae't werck tot noch toe ftaet, en ick het weet te (chatten»
Verwonder ick my dat hy my niet ftracx deedt vatten,
Ick gae nae Menedeem, die (chick ick dat my (al
Verbidden, ick vertrouw mij n gryfaert niet met al.

Vyfde Bedrijf, derde Uytkomft.
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J*. trOorwaer fiet ghy niet toe, Patroon, het ftaet te vrecfen ,
* Dat on(e Soon daer door in (warighey t (al wefen.
Daer toe verwonder ick my hooglijck, lieve man,
Hoe dat foo fotten dingh in 't hooft u komen kan.
Ch. Oh! fult ghy dan altijt, gelijcker wijs de Wijven
Gemeenelijcken fyn, maer een Mallote blijven
Heb ick wel eenigh dingh, o Softrata, gewilt,
Daer ghy niet tegen waert, en feer om hebt bedildt ?
Maer, vraegd' ick uu, waer in mijn misdaet fy gelegen,
Of wat het fy 't geen tot die daedt my magh bewegen,
G %
Ghy

f2

HZAVTonriMO'RjrMEKOS*

Ghy wift niet, o Sotttin, waer in de reden leyt
Datghy mijn tegen ftaet mee fulck een ftoutighey t.
So. Soud' ick 't niet weten ? Ch Neen, ick fal veel liever (eggen i
Dat ghy 't heel wel weet; want ghy foudt weer my leggen
En lellen aen het oor, en't foud'op t felfde flaen.
So. Ghy doet onredelijck en buyten recht daer aen,
Datghy my in een faeck van fulck gewicht doet fwygen.
Cb. Ick doe het niet: fpreeck op: maer ghy (uit niet verkrygen,
Dat ick al evenwel daer meè niet deur en gae.
So. Soudt ghy daer deur meègaen? cA.Iae trouwens; fèkerjac.
So. Siet ghy dan niet wat quaetsghy hier uyt komt te broeden *
Dat hy een vond'ling is, daer van heeft hy 't vermoeden.
Ch. Dat hy een vond'ling is > 6f+ Ochjae, o lieve man
Ch. Bekent het. So. Is 't een faeck die my van 't her te kan >
Dat onfe Vyanden die plaeg veel liever raecken,
En overkomen. Soud' ick felfs mijn Soon verfaecken ?.
Ch. Wat vreeft ghy, datghy niet tot allen tyden klaer
Souttoonen, als ghy wout, dat hy n Soone waer >
So. Hoe nae, om dat ons nu een Dochter is gevonden f
Ch. Neen, maer daer meer 't geloof fou wefen aengcbondea,
De wyl dat diQ manier van doen, daer ghy nae leeft.
Oock Clitipho in all's volgt; en yolmaecktlijck heeft,
Soo fal feer ligtelijck van u hem fijn bewefen ,
Dat hy nootfaeckelijck oock uwen Soon moet wefen.
De wyl hy u gelijckt, gelijck als op een draet.
Want hy en heeft geen fout ickfiei-nhem geen quaedt,
Dat niet in u en is. Voorts mag ick wel verklaren,
Dat geen, dan ghy alleen, foodaen'gen Soon kon baeren,
Maer hy komt felfs daer uyt: hoe bars! men (oude ligt
Van die faeck Oordelen, alleen uytfijngefigt.
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Vyfde Bedrijf, vierde Uytkomft.
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CL COo ghy) o Moeder, oyt van my hebt tij dt geweten,
^ f N a e n believen, en uw wenfch,u Soon geheten)
Dat ghy vreugt faegt aen my, foo fou ick bidden, dat
Ghy, des gedenckend', nu met my mêe-lyden hadr;
En 't geen ick wenfeh, ghy my mijn' Ouders doch wilt toone;
Daer van ick ben geteeit. So. Ick bid u, lieve Soone,
Dat ghy niet denckt, datghyonsvreemt zyr. CL Ick ben doch;
Ick hoor by u niet t'huys. So. Och my ellendigh, och l
Is dit, man, 'tgeenghy fogt£ Soon ,dit fy u gefwooren,
Ghyfijtfoo waer uyt my en defe man gebooren,
Als ick van herten wenfeh, dat ghy ons over leeft.
I n wacht u, foo u hert tot my noch liefde heeft
Dat fulck een woort van u niet meer gehoort magh wefèn.
Ch. Maer ick fegh u, wacht u, indien ghy my wilt vrefen,
Dat ick hier nae u niet op die manier fie gaen,
Als ghy tot noch toedoet. Cl. Hoe > ch. Wilt ghy het verftaen*
Ghy fijt een Beufelaer, een neerftigheyts verachter,
Een Schae-legger, flock op, eenquift-gelt, Hoers opwacht er,
Gelooft dat, en met een, dat ghy by ons t'huys hoor;*
CL In al die woorden hoor ick niet een Vaders woort,
€h. Al waert ghy uyt mijn hooft gebooren engefchooten,
Soo als Minerva uyt lupynsbreyn is gefprooten ,
Soo lijd' ick, Clitipho, gantfeh niet te meer daerom,
Dat ick tot fchanden, om uw' quade daden kom.
So. Dat willen Göon verhóeo! ChJk Weet van geen Góon in defen,
Ick fal met al mijn beft dit wereks uyt-voer der wefen.
Ghy foeckt het geen ghy hebt; uw Ouders, haer ên my,
Maer datghy niet in u en hebt daer nae tracht ghy
G 3
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Niet na > dats na mijn wil, gehoorfaem te bedaeren ,
En om het zu urge win uw's Vaders te bewaren,
ïroey u ! niet fcheimery voor 't oogh te brengen een!
% fchaem' my, om defes wil, 'tgebruyck van vuylereen,
Maer ghy en fchaemd' u niet't gebruyck van vuyle treecken.
CL Ah! hoe mis* haeg ick my 1 het is niet uy t te fpreccken,
Hoe fchaern ick nu mijn felfs / en 'weet niet op wat voet
Ick gaen fal, die in vreed' OES weder leven doet.

Vijfde Bedrijf, vyfde Uytkomft.
MENEDEMUS,CHREMES,CLITIPHO,SOSTRATA*

Af. trOorwaer'k fie Chremes al te (eer den longman quellen,
V En tegen fynen (bon zich gants niet reed'lijck (teilen.
Soo kom ick maecken dat fy weer in vrede treên.
Dat is feer wel, ickfiedie luy daer felfs by een.
Ch. Wel, Menedeme, fegt my doch een reys de reden,
Dat ghy de Bruyt niet haelt ?en'c Huwelijcx goet befteden ,
Waerom ftelt ghy 't niet vaft ? So. Mijn lieve man, ey hoort;
Gaetdoch foo haeftelijck niet metdiefaecken voort.
CL Ey Vader, ey wilt my vergirTeniffe geven.
M. N u , Chrerae, nu vergeeft, eb. Ick doe't niet van mijn leven,
Soud' ick al willens dan en wetens foo mijn goet
Aen Bacchis lev'ren ? dat komt noyt in mijn gemoet.
M. Wyfullen'coockm'cmiuftniet, lieveChreme lijden.
CL Soo mijn behoud nis niet fal tegen uw wil ftrijden,
Bid ick vergeeft het my» So. Ey nu, mijn lieve man.
M. Ey, houdt u niet fo hert. Ch. Wat fal ick (eggen ? dan
Dat ick nu niet foo wel kan tot mijn oog- merek koomen,
Gelijckerwijs alsick't in't eerft' had opgenoomea.
M. Ghy doet feer wel. Ch. Maer dit fal maer op voorwaefd'gaen,
Soo hy doet, 't geen' ick meen' in reden te beftaen.
Ge.
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CI. Gebiet maer a Vader ,'kfal gehoorfaemheyt doen blijcken.
Ch. Wei, ick begeere dan, dat ghy fulc Huwelijcken,
€1 Ey Vader. Ch. 'K hoor niets aen. ^.Ickneemtopmy; hyfal
Het doen* Ch. Selfs hoor ick van fyn fpreecken niet met al.
CI. Ah! So. Twijfelt gy f C^.NietofhywiL M.Uyki het maken
Soo ghy wilt. So. 'Tis hier mee, gelijckmetand'refaecken,
Swaer in 't begin, als men daer geen gewoont' van heeft,
Maer, als ervarentheyt daer van de kennifs' geeft,
Licht fyn. Cl. 'Kfal, Vader, doen al >r geen ghy fultbegeeren;
So. Ick weet voor u, mijn Soon een fraeye Maegt met eeren;
Daer toe ghy licht fult flaen, dat ghy haer wel bemint;
't Kindt van Phanocrates, ons oude goede Vrindt.
Cl. Die Meyt met' t roflb Hayr, èn met die katte oogcn,
Die wijd-mont, Kromneus > die en heeft my noyt bewoogen.
O Vader, ch. Siet doch eens hoe keureljjck is hy ?
Gelooft ghy wel dat hy tot d'Echt genegen fy ?
So. 'K Weet u een andre, Soon.C/. Wel aenjmoet ick doch trouwen,
Weet ick te naeften by waer van ick 't meeft fouw houwen,
En daer ick fin in heb. So. Nu prijs ick u, o Soon.
€1. 't Kindt van Archonides fpant in mijn ziel de kroon.
So. Die ftaet my feer wel aen, die lal men u dan geven.
Cl. Maer Vader, op dat ick in all's geruft mach leven,
Volkomen vrolijck fyn; foo fchorter dat noch aen.
Ch. Wat? Cl. Dat't geen Syrus heeft om mijnen't wil gedaen
Hem oock vergeven werd', ch, Ick ben daer mee te vrede.
Vaert wel, ghyluyden, en klapt inde handen mede,
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