Prijs 30 Cts.

X a nti p pe
OE

Iet S ooze Wyf
DES

FILOSOOFS SOKRATES BETEUGELD.
BLIJSPEL
1

DOOR

P. L A.NGENDIJK.

ZUTPHEN,

W. J. THEME & Cie.

KLASSIEK LETTERKUNDIG PANTHEON. 30 Cents per Nummer.
1. J. Cuts-, 82-jaerig leven, en Afbeeldinge v. h huwelick enz.
2-3. .1. vispi Voia<lel's Hekeldichten, met de sant. der Amersf.
uitg., uitgegeven en toegelicht door Dr. J. Bergsma. 2e verm. dr.
4. J. 11. vaan <ier l'aili« , Geschied- en Redekunstig Gedenkschrif't van Nederlands herstelling in *den jare 1813.
5. 1'. l.sinng endlijk, Quinca.nipoix, en Arlequin Actionist, met
inl. en aant. van Dr. C. 11. 1'já. Meijer.
d en 88. 111. Poot, Gedichten, gek. en. gesch. d. Cd. Busleen Huet.
7. J. Cats, Ilofgedachten, en It^v. Ged. op voorv. Gelegentheden.
8. J.v.V<>il<lel's Luciier.'l'reiirspp.b'let inl.en aan t.v.Dr•.J.13ergsma.
9 en 25. C. H u<ijgenq. Koreubloernen. Nederlandsche Gedichten.'
Met inl. en aant. van 11. J.. i yrntael. Eerste en Tweede deel.
10. W. l;ildler<lyl;, Avondschemering.
11. J. Cats, Dootkiste voor de levendige.
12. J. v. Voll lel. Adam in Ballingschap. Uitpeg. d. Dr.E. T.K'uiper. .
13-15. W. Bilher <1ylk, Krekelzangen. Drie deelen.
16. J. Cates, Gedachten op slaapelooze nachten.
17. .1. vaat& l:1lcii , (Bloemi. ii. d. Speet. van) d. Dr. J.v. Vloten. Ie Dl
.18. P. C. hooft, Granida. Uitgep ev. en toegel. door Dr F. A. Stoett.
19. P. C. looft, Gedichten. II. deel door A. W. Stellw-vagen.
20. W. l;ilclerdiyk, De ziekté der Geleerden door P. Kat Pz.'
21-22. S._Sl jl , Opkomst en bloei der Nederlanden.
23. Vrouwe K. W. Hildàerdlylk, Poëzy.
24. J. Cats, Ouderd., 13uytenlev. en Iïofged., op Sorghvliet. I en II.
26--27. W. Hilder<iylk, Navonkeling. Twee deelen.
28.-29.
Rotsgalmen. Twee deelen.
30. P. LafigeiWijlk, De Viskunstenaars en Papirius, met inl.
en aant. van Dr. C. H. Ph. Meyer.
81. BLOEMLEZING uit de werken van Nederlandsche Dichters der
XIS: Eeuw, door A. W. Stel/wagen. I. deel. 4e druk
32. J. van Eifeit, (Bloemlezing uit den Spectator van) II. deel.
33. J. vaag Vo <i<lel's «Joseph in Dothan. Treurspel. Met aant.
van Dr. F. A. ,Stoett.
34. A. l•oosjes, I'z. , Al de Dramatische werken. Eerste deel.
Frank van Borselen en Jacoba van Bejjeren.
35-38. %V ltil<ler<lyk, Mengelingen. Vier deelen.
39 J. fiats, Ouderdom, Buytenleven, enz. Derde deel.
40. J. v. d. Vondlel's Gysbreght van Aemstel. Treurspel. Met
inleiding en aanteekeningen v. Dr. C.11. Ph. Meijer. 3e herz. dr.
41. P. Laingeiotlijlk, Xantippe. Blyspel.
42. W. Rilder<iyk, De Muis- en Kikvorschkrjg.
13. A. i.00sjes, 1'z., Dramat. werken II. Charlotte v. Bourbon.
44. W. Hil<iercèyk , WiIlen, van IIolland. 'Treurspel.
45-46. J. Cats, Tachtig -jaerige bedenckingen
47. W. Rildlerciyk , Cinná. Treurspel.
48.
Kormak. 'Treurspel.
-

XANTIPPE
OF

HET BOOZE W
DES

FILOSOOFS SOKRATES
BETEUGELD.

BLYSPEL
DOOR

P. LANGENDIJIK.

SCHIEDAM,

H. A. M. ROELANTS.

1856.

XANTIPPE
OF HET
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SPREEKENDE PERSOONEN.
SOKvATES, Filozoof te Athenen.
XANTIPPE , zzJn Huisvrouw.
EUFIROZYNE , Dochter van SOKRATES en XANTIPPE.
AXIMANDER, een jong Grieks heer, verloofd aan EUFROZYNE.
DIOGENES CYNICUS, of de hondsche Filozoof.
DARIA , Koningin der Amazoone, onder de naam van ISMENE.
THISBE , een Amazoon , hofmeesteres van DARIA.
APELLES , de vermaardste onder de Grieksche schilders

Z8VYGENDE PERSOONEN.
EURIPIDES, Treurspel-dichter te Athenen.
PLATO,
Leerlingen van SOKRATES.
ARISTIPPUS ,
CEBES ,
DE SCHATBEWAARDER
, t van DARIA.
DE KOK,

De geschiedenis gebeurt in de Stad Athenen, voor en in het huis
van Sokrates : zzj is geschikt na de hedendaagsche Tooneel wyze ,
beginnende des morgens , en eindigende na den middag. In het
69ste of het laatste jaar des leet'ens van Sokrates , aan 't einde van
de 94ste Olimpiade der Grieken.

EERSTE BEDRYF.
Het tooneel verbeeldt een straat, staande aan de eene zyde het
huis van Sokrates, en aan de andere de ton van Diogenes.
EERSTE TOONEEL.
SOKRATES , XANTIPPE , DIOGENES.

Sokrales, hebbende een boek onder den arm , wordt benevens zijne
Filozoofische leerlingen door Xantippe met een bezem de deur
uitgejaagd, terwijl Diogenes, in zijn ton zittende , dezelve beluistert.
Xantippe. Ei zeg, hoe smaakt u deeze les,
Myn man! myn wyshoofd! Sokrates?

Sokrates. Ik dank de goden, die my met geduld versterken

Zodat uw gramschap niets byzonders uit kan werken;
Want myn gemoed is rein , en vry.
Gy plaagt u zelven meer dan my.
Xantippe. Ja sinds gy wierd vermaard voor één der zeven wyzen
Van Griekenland , die elk moet om zijn' deugden pryzen
Hield gy my voor uw tydverdryf.
Gy grimlacht als ik u bekyf.
Gy schept vermaak als gy m' in gramschap kunt ontsteeken.
Sokrates. Ik grimlach nooit om u: maar wel om uw' gebréken.
Myn tydverdryf , indien ik 't zoek,
Is in een welgeschréven boek.
Al myn betrachting is my zelv' te loeren kennen.
Xantippe. Al uw betrachting is tot kyven my te wennen.
Gy zit, terwyl ik vloek en baar,
Altyd te leezen ; prevelaar.
Geef my dat boek : ik zal 't verscheuren met myn' tanden!
Sokrales. Ik zal 't den eigenaar weêr lev'ren in zyn handen.
Xantippe. 't Scheen of 't u wonderbaar beviel.
Sokrates. 't Is van de onsterflykheit der ziel ,
De macht des Hemels, en der menschen zwak vermógen.
't Is Platoos handboek , dat hem dient in zyn vertoogen.
Xantippe. Gaa , breng dan , eer ik 't u ontroof
Dat boek dien viezen filozoof:
Maar zeg hem, dat ik niet verstaa dat by naa deezen
U boeken leenen zal; want gy zult nooit meer leezen.
Al zyn zy nog zo fraay en duur,
Zal ik ze bruijen op het vuur!
En brengt een Filozoof een boek om my te plaagen ,
Al waar' het Plato zelf, 'k zal hem de deur uit jaagen.
LANGENDYK. III.
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Zvt gy hier voogd ? Ik ben voogdes.
Verstaat gy 't wyshoofd , Sokrates?
Sokrates. Draag u voorzichtig, zo gy wilt gelukkig weezen.
Indien ik klaag hebt gy een zwaare straf te vreezen.
Denk als de maat van myn geduld
Wierd door uw raazernv vervuld,
En ik myn vrienden wierd genoodzaakt hulp te smeekes ,
Dat my geen middel tot een scheiding zoude ontbréken.
Gy maakt my dag aan dag beschaamd.
Bedenk of dit een vrouw betaamt.
Nooit klaag ik over u. Ik zoek u te overtuigen.
De rust hangt maar aan u. Ei, leer uw hooft eens buigen.
Xantippe. Die redeneering is wat lang.
Och gy maakt my vervaarlyk bang.
Schyrheilig! wysneus! zeg: wat hebben juist de goden
Met huiskrakeelen, of met kyvery van noden ?
Kyft Juno zelf niet met Jupyn ?
Sokrates. Dat denk ik niet.
Xantippe. Dat moet zo zyn
Ik kan 't bewyzen uit de vaerzen der poeeten ,
Die alles, wat 'er by den goden omgaat, weeten.
Maakt Sokrates zich zely' op aard
Door deugd en wysheid wyd vermaard?
Xantippes naam zal ook by alle braave weven ,
Myn heer de filozoof! met u onsterflyk blyven.
Sokrates. Begrypt Xantippe aldus de zaak ?
Knor, kyf dan daaplyks tot vermaak.
Zoekt gy de onfterflykheid te winnen door krakkeelen ?
Dat kunt gy doen , tot zulks den goden zal verveelen.
Schreeuw , raas vry uitgelaaten dol:
Ik stop myn noren toe met wol.
Xantippe. Heeft Plato in zyn boek die vond u voorgeschreven?
Dan zal ik op myn beurt hem ook een lesje geeven.
Sokrates. Neen waarlyk niet: maar wilt g' uw naam
Juist doen verbreiden door de faam ?
Verwin u zelven dan , en staa na honger dingen;
Dan zal Minervaas stad uw lof in vaerzen zingen;
;

Dan werd' uw naam alom verbreid,

Tot lof van uwe zedigheid ;
Dan zult g' een pronkjuweel van alle vrouwen weezen.
'k Bid neem dat denkbeeld aan. Ach ! leer den Hemel vreezen!
Dan ryst uw ziel na 't hoog gewelf.
Denk aan de Zinspreuk: Ken u zel'v.
Xantippe. Uw wysheid maakt my stom! Ik mag die spreuk wel hoores:
Maar , wyl gy weet dat ik tot onrust ben gebooren ,
En gy , zo 't schynt , juist tot de rust:
Hoe kreegt gy dan de dwaaze lust
Om met een pronkjuweel , als ik, van alle vrouwen
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Sokrates. Gy waart in 't bloeijen uwer jeugd.
'k Zocht u te leiden door de deugd.
Xantippe. Wilt gy uw inzicht door schynheiligheid verbloemen `à
Ik kan benevens u meer filozoofen noemen,
Op één en zelfde proef gesteld:
Die wyze mannen zoeken geld.
't Is de eigenbaat die hen die dwaasheid doet bedryven ;
Dus worden zy gequeld van booze, of malle wyven.
Sokrates. 't Is waar , Xantippe , om 't ydel goud
Is menig' filozoof getrouwd :
Maar 'k had uw schatten of juweelen niet van noden,
Want my wierd schat genoeg geschonken van de goden.
Nooit heeft de i ykdom my misleid.
Xantippe. Neen. Gy hebt geen schynheiligheid!
Zo gr u meester van myn' schat zoudt kunnen maaken,
Xantippe zou wel haast door u de deur uit raaken.
Sokrates. Ik weet dat gy my beter kent:
Maar tot dwarsdryvery gewend ,
Wilt gy my altoos door uw redenen bedroeven.
Ik dank de goden , die my dagelyks beproeven.
Xantippe. Door my boosaardig wyf,, niet waar?
Hoor, breng u niet in meer gevaar;
Want zo g' een wolle prop wilt steeken in uwe ooren ,
Wyl ik onwaardig ben dat gy my aan zoudt hooren
Neem ik deez' bezem met het sop,
En veeg de lappen van uw kop!
Sokrates. Ik heb een rol geschrifts op tafel laaten leggen
Dat ik niet vinden Kan, weet gy my ook te zeggen
Waar 't is?
Xantippe. Ja, wyslloofd , 'k vond het strak.
Ik heb 't gestoken in myn zak.
't Is morssig krabbelschrift , daar niet is door te raaken.
Ik zal 't gebruiken om myn lampen schoon te maaken.
Sokrates. 't Zyn schriften van Anthistenes.
XANPITTE, een rol

schrifis uit haar zak haalende.

Daar, geef ze hem, met deeze les:
Dat als die morspot op myn schoone vloer komt quylen ,
Ik wel genegen ben om 'top te laaten dwylen :
Maar met zyn Filozoofschen rok,
Gebonden aan myn bezemstok.
Sokrates. Zou ik dan in myn huis geen vrienden mogen brengen?
Xantippe. Geen filozoofen. Neen, dat zal ik nooit geheugen.
Zo ik 'er één in huis ontdek
Zal ik hem fpuuwen in zyn bek.
Sokrates. Zoudt gy 't fatzoen dat gy nog over hebt dus waagen ?
XANTIPPE, Sokrates in 't aanzicht spuuwende.
Ja wvshoofd : gaa dit aan de filozoofen klaagen.

-- 4 -SORRATES weg willende gaan, roept XANPITTE hem te rug.

Hoor hier! blyf nog een weinig staan,
Gy hebt uw besten mantel aan,
Trek, uit!
Sokrates. Hier op de straat?
Xantippe. Gy zoudt hem maar bevuilen;
Gy gaat tog nergens dan by filozoofsche uilen.
In 't voorhuis hangt een oude rok.
Blyf staan ! of vrees myn bezemstok.
Sokrates. Gaa, haal hem , want ik moet by myne vrienden weezen.
XANTIPPE gaat in huis.
TWEEDE TOONEEL.
DIOGENES, SOKRATES.
DIOGENES.
Blyf staan! myn vriend, blyf staen ! gy hebt geen quaad te vreezen .
Sokrates. Diogenes ik heb geen tyd.
Diogenes. 't Is of gy bang voor slaagen zyt.
Sokrates. 't Zal beter zyn , dat wy haar razerny ontwyken.
Diogenes. Gaa heen dan, 'k denk dat wyf eens lustig door te stryken.

DERDE TOONEEL.
XANTIPPE, DIOGENES , in z Jn ton.
XANTIPPE, met een' ouden Filozoof schen mantel.
Kom hier dan oude saggelaar!
Moe is by weg. Wel dat is raar!
Heb ik hem niet belast , dat hy my hier zou wachten ?
Durft by een vrouw, als my , 8 spyt ! aldus verachten ?
Ik weet niet wat my wederhoud
Dat ik hem niet heb afgetouwd.
Hy my bedillen ! my beschaamen ! tegenblaffen !
O Huwelyks godin , help zyn verwaandheid straffen.
Herstel , dat bid ik u! door my

De vrouwelyke beerschappy!
Die tot uw smaadheid uit de waereld is verdwénen
Minerva! hoofdgodin van dit vermaard Athenen,
Zyt gy een vrouw ? en duld gy dan
Dat de overheersching van den man
Zo ver zal gaan, dat hy niet tegen is te spreeken ?
In aller vrouwen naam, wil deeze smaadheid wreeken!

Ach geef ons tedere geslacht

De moed, de dapperheid en macht,
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Om alle dwinglandy der mannen af te keeren ,
Die ('k weet niet door wat recht) de vrouwen overheeren.
'k Voel my gemoedigd, en geloof
Dat ik myn styven filozoof,,
Die door geen kyven, of geraas is bang te maaken ,
Met al zyn wysheid zal in raazerny doen raaken;
Dan ben ik van zyn bits verwyt,
En dagelyks geteem bevryd.
'k Verzin daar iets , dat hem zal helpen aan het vloeken:
'k Vlieg na zyn kamer, en verniel daar al zyn' boeken.
DIOGENES ,

uit zyn ton roepende.

Xantippe! hoor eerst nog een woord
Want ik heb alles aangehoord!
Xantippe. Waar kc,mt die stem van daan ?'k zie mensch nog mensch
(gelyken.
DIOGENES

, komende uit zyn ton.

'k Heb alles aangehoord, en zal het vonnis stryken !

Xantippe. Ik schrik en beef! ach! wat is dat ?

Och daar komt Pluto uit een vat !
Dat lelyk monster zal my levendig verslinden!
Help, help! myn Sokrates! help, help ! waar zyn myn vrinden ?
Diogenes. Die dansten samen op rryn ton
Toen gy die raazerny begon.
Gy hebt geen vrienden, wyf. Wie zou hier willen komen ?
Uitbroeiszel van Megeer,, durft gy van vrienden droomen ?
Kom luister naar Diogenes,
Aarts quelgeest ! plaag van Sokrates!
Xantippe. Wel varkens Filozoof, laat my eens adem Naalen ,
ik zweer dat ik u zal voor deeze pots hetaalen
Dees schrob. .. schrob. .. schrobber, suoode guit,
Brui ik aan stukken op uw huit.
Diogenes. Loop heen na Pluto , wyf , en doe u aderlaten ;
Want gy verzuimt u zoo ge een oogenblik blyft praates.
Bewaar u voor de raazerny.
Ik ben uw vriend , geloof het vry.
Xantippe. Indien gy met die ton niet aanstonds weg wilt kruijen,
Zal ik die nevens u in 't water laaten bruijen.
Diogenes. Met kennis van d'Atheenschen raad
Breng ik myn huis van straat tot straat.
Indien gy langer hier uw gal zoekt uit te braaken ,
Zal ik , a boos serpent! u aanstonds voeten iraaken.
Xantippe Vertrouwt gy dit heer filozoof ?
Dan hebt g' een ouwerwets geloof.
Vrees deezen bezem! vrees myn nagels! vrees myn tanden
Diogenes. Ik moet u dat geweer eens draaijen uit de handen...
Gy zyt ontwapend. 'k Geef pardon :
Maar kruip dan aanstonds in myn ton.
Xantippe. ó Mottebakkes! schurk. 0 stinkbok! 0 verraader!

ó Hondsche filozoof ! ik raad u, kom niet nader!
Diogenes. Kruip in de ton, en snoer den bek,
Eer ik u met uw schrobber dek!
Maak geen gedachten dat g' u zelven kunt verweeren.
Ik doe u goed; op hoop dat ik u zal bekeeren,
En ik beloof u niet te slaan,
Zo gy gehoorzaam in wilt gaan.
Xantippe. Neen morsig zwyn! neen gek van Pluto! menschen byter'
Slaa toe maar hebt gy 't hart , dan zyt g' een wyve smyter.
DIOGENES , neemt een stok op, en werpt den bezem weg.
Dat zal ik doen op uw verzoek.
Hoe smaakt Xantippe deeze koek?
Zo gy niet aanstonds in die ton belieft te kruipen,
Denk ik u eens voor goed het ribbestuk te kuipen.
XANTIPPE, spreekende met een barst.
Vent! slaa my nog eens hebt gy 't hart!
Diogenes. ó Koppig beest! nu gy my tart ,
Zal ik als filozoof u zo veel lessen geeven.
Met deeze stok, dat gy 't zult heugen al uw leven.
Daar! daar ! ontfang de tweede les
Van filozoof Diogenes.
Xantippe. Help! help ! moord , brand ! help, help! och buurere
(komt eens buiten!
Diogenes. De buuren heb ik flus de deuren toe zien sluiten.
'k Denk (lat zy voor de vensters staan,
En zien dit spel met blydschap aan.
Ik slaa uit grampschap niet. Dat zou ik nooit beginnen:
Ik doe 't uit liefde, kjnd , met welberaaden zinnen.
Gv zegt , ik ben een filozoof:
Maar van een ouwerwets geloof;
En om u dat geloof recht in den grond te leeren ,
Ben ik genoodzaakt om u nog eens af te smeeren.
Ontfang dan nu de derde les,
Van filozoof Diogenes.
Xantippe. Houd op! houd op! 'k zal na myn huis gaan om een tobben.
Ik dien dat morsig vat ter degen uit te schrobben.
Diogenes. Gewis uw kleed'ren zyn te goed:
'k Verzoek dat gy dien rok aandoet.
Al is by slecht, mevrouw , gy moet hem niet bevuilen;
Wyl by kan dienen by de filosofische uilen
Als Sokrates daar weezen moet.
Trek aan , mevrouw , en wees maar zoet.
Xantippe. Wel foeij ! zou ik dat ding, dat ding aan 't lighaam
(trekken?
Diogenes. Trek aan ! trek aan' gy zoekt den tyd maar uit te rekken.
Daar! daar! ontvang de vierde les . . .
Xantippe. Houd op! houd op! Diogenes.
Diogenes. Nu schijnt ge een wysgeerés. Treed nu in myne wooning;
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Dan hebt ge een eer , die 'k nooit zou geeven aan een koning.
Dan
Al quam hier Artaxerxes aan,
Hy zou 'er moeten buiten staan.
'k Houd open, tafel , 'k wil u niets dan gunst bewyzen.
'k Zal u met kliekjes van het lekkerst wildbraad spyzen.
Xantippe. 'k Lust niets.
Diogenes. Wacht dan de vyfde les
Van filozoof Diogenes.
Yantippe. Neen! Neen! geen lessen meer: ik denk 'er in te kruipen:
Maar 'k vrees dat ik 'er in zal stikken aan de stuipen.
8 Groote Wysgeer,. ik word flaauw !
Uw wooning is wat al te naauw.
Diogenes. Gy hebt in raazerny, met ongegronde réden ,
Minervaas heilig oor getergd met uw gebeden,
En uwen Sokrates gevloekt;
't Is tyd dat gy vergiffnis zoekt.
In aller vrouwen naam dorst gy godinnen smeeken ,
Om alle banden van gehoorzaamheid te breeken ,
Die vroome vrouwen schuldig zyn;
Doe dat gebed eens aan Jupyn:
By zal u aanstonds met zyn' blixem antwoord geeven.
Xantippe. 8 Wyze filozoof, helaas! gy doet my beeven!
'k Heb straf verdiend, dat is gewis.
Myn vriend , geef my vergiffenis i
Diogenes. Beloof en zweer my dan : dat gy uw levensdagen
Den vromen Sokrates met kyven nooit zult plaagen :
Beloof dat gy den vroomen man,
Die u gelukkig maaken kan ,
Zult onderdanig als een goede huisvrouw weezen;
Dat gy zyn aandacht nooit zult stooren onder 't leezen ,
En wyl ik 't zelf heb aangehoord,
Toen gy vervoerd wierd en verstoord
Dat gy zyn boeken hebt gedreigd vt néén te scheuren,
Het welk Athenen en de nazaat zou betreuren;
Wil ik dat gy belooven zult ,
Dat gy u nooit door ongeduld,
Of opgevatte spyt , zult wreeken op zyn' boeken,
Of , volgens uw gewoonte, op filozoofen vloeken:
Maar hen, bevryd van 't minst gedruis,
Beleefd ontfangen in uw huis ,
Om na de wysheid van uw Sokrates te hooren ,
Die al de waereld door zyn lessen kan bekooren.
Belooft en zweert Xantippe my
Dat ze afstaat van haar heerschappy ?
Xantippe. Ja, ja, Diogenes , dat wil ik u wel tweeren !
Diogenes. Zo gy dit overtreed, zal ik u weér bekeeren
Door lessen van de zelfde stof.
Xantippe. 0 Wysgeer! geef my dan verlof,
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Dat ik aan huis my tot bekeering moog' bereiden.

Diogenes. Net is my lief; gy word wat reklyk en bescheiden.

Ginds komt uw man : maar houd u stil.
Xantippe. Ik ben gehoorzaam aan uw wil.
Hy is verteld van volk! ei zie die oude suffer,
Ik barst byna van spyt, geleid een jonge juffer.
VIERDE TOONEEL.
SOKRATES .

geleidende zijn dochter EUFROZYNE , die op de wyze van
de Grieksche jongkvrouwen , over straal gaande, niet een sluijer
gedekt is, waardoor z y by Xantippe onbekend blijft.

DIOGENES, AX IMANDER , DARiA , Koninginne der A mazoonen , onder
den naam van Ismene , THISBE , een Amazoon , en een gevolg
van Slaaven en Slaavinnen, XANTIPPE in de ton.

Diogenes. Mevrouw Xantippe is uitgegaan ,

En, zo ik heb van haar verstaan,
Zal ze in een oogenblik weêr in uw wooning komen.

Sokrates. Zeer wel Diogenes.
Diogenes. Zy heeft iets voorgenomen..

Doria. Zyt gy die wysgeer, wiens verstand

Vermaard is door gantsch Griekenland ?
Zyt gy Diogenes , van wien ik wondre dingen
Te Thebe en Argos op straat heb hooren zingen ?
Diogenes. Zyt gy een mensch ? zoo vleij my niet.
Doria. Ik ben een mensch , gelyk gy ziet.
Diogenes. Gy zyt een vogel; dat bespeur ik aan uw veêren.
Darla. Ja 'k ben een vogel , die by menschen wil verkeeren.
De wysheid is alleen myn wit;
En wyl die Sokrates bezit ,
Ben ik gekomen om te luistren na zyn réden :
En 'k wil myn tyd in uw gezelschap ook besteeden.
Waar is uw wooning?
D; ogenes. In dit vat.
Dat breng ik door de gantsche stad.
Darla. Gy handelt ligt geen geld?
Diogenes. 0 Neen, 'k betaal met grillen,
Zo dat de beesten my geen huis verkoopen willen.
Darla. Maar vreest gy voor geen hongersnood ?
Diogenes. Vreest gy daar voor ? zie daar, is brood.
Half mensch, half vogel , die de wysheid zoekt te sniaaken
Minerva zend u hier, om tot eer, mensch te maaken.
Dacia. 'k Verstaa u wel , en ik heken
Dat ik ten deele een vogel ben.
Maar zyt gy zelf een mensch ? want ieder aan te bassen,
Schynt beter aan een hond, dan aan een mensch te passen>
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Diogenes. [k blaf en byt gelyk een hond:

Maar als ik wyzer dieren vond,
Zou ik misschien door deugd, en kracht van redeneeren,
Hoe hondsch van aart ik schyn , ligt in een mensch verkeeren.
Daria. Vind gy geen menschen ? dat is vreemd.
Wie zyn 't die gy voor inenschen neemt?
Diogenes. Die al wat ydel in de waereld is verachten,
De goden eeres , en de wysheid steeds betrachten.
Daria. Zeg waar bestaat de wysheid in ?
Die 'k mooglyk onbekend bemin.
Diogenes. In alles te verstaan , van alles wel te spreeken,
En alles wel te doen.
Daria. Waar is u ooit gebléken ,
Dat hier op aarde een sterveling,
Die wysheid van omhoog ontfng ?
Diogenes. Tot nog toe niet. Ik loop vergeefsch in alle hoeken
Met myn lantaeren na die stervelingen zoeken.
Spreek ik de filozoolen aan ,
Zy kunnen naauwlyks my verstaan;
't Zyn Exters, oubequaam om recht te redenziften ,
Zy klappen eerst in 't wild, dan schytenze op de schriften,
En pikken op een beuzeling
Als of de waereld daar aan hing.
't Atheensche school schynt my een kooij vol bonte kraaijen:
Die 't beste klappen houd ik nog voor papegaaijen
Maar Sokrates is schier een mensch,
Omtrent zoo wys als ik hem wensch ,
En daarom ben ik in zyn buurt juist komen woonen,
Om hem myn vriendschap , wyl 't noodzaaklyk is, te toonera.
Sokrates. Zo ge in een meiisch verandren wilt,
Is 't best dat ge eerst u zely' bedilt.
Men haat u; wyl gy elk zyn ondeugd durft verwyten.
Gy word een hond genoemd, om dat gy elk wilt byten.
Als gy uw aart beteuglen kon',
En uwe driften overwon,
Zou elk uw wysheid en uw' deugden hoog waardeeren.
Diogenes. 'k Beken tiet Sokrates, 'k behoor my zelf te leeres:
-Maar zoude ik al de dwaasheid zien
Die ik te Athene zie geschién ,
En spreeken niets ? 't Is my onmooglyk me in te toomen.
De gantsche stad is van de dieren ingenomen.
'k Ben deezen dag ten hoof geweest,
'k Zag daar een vos, een olyk beest,
Een groven ezel in satyne kleedren streelen.
Ik zag 'er spreeuwen voor de pleitbank bits krakkeelen ,
Ook jonge spreeuwtjes, een gebroed,
Dat de oude snappers volgen moet ,
Mel zakken opgevuld , van krabbelsclirift , en brieven.
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Of kramers, die meest ravens zyn.
'k Zag uilen zelf in menschen schyn ,
Die met een deftigheid de zieken uit de elenden ,
Met poespas -drank, en drek , na de andre waereld zenden.
'k Heb ook een baviaan verzocht,
Die kiezen trok , en zalf verkocht,
Dat by wat menschen zou vergaadren met zijn tieren,
By kreeg niet éénen mensch: maar meer dan honderd dieren,
Zo als ik op den heldren dag
By 't licht van myn lantaeren zag.
Hier op verscheen een sleep van paauwen en paauwinnen
Op 't hooren van een stem: Liefhebbers treedt na binnen!
Hier is 't daar Aristofanes
Zyn klucht van vader Sokrates,
Die by de Wolken noemt , zo aanstonds zal doen speelen.
Dacia. Laat zulks Athene toe!
Sokrates. Het kan my niets verscheelen.
'k Heb zelf eens in die klucht geweest:
Maar ik moest lagchen in myn geest,
Als ik my zelf door kunst zag op 't tooneel verschynen.
Ik lagchte met al 't volk, tot ik my zag verdwynen.
Dit lastren had op my geen vat :
't Was of ik op een maaltyd zat.
Diogenes. Ik ben van zins geweest dien vuilik eens te straffen,
Door met een bulhond in het spel te komen blaffen:
Maar aan de deur stond juist een dier,
Dat riep : voort rekel, bruij van hier!
Of die lantaern zal ik schoppen uit uw pooten.
De buffels dreigden met hunn' hoorens my te stooten ;
Zo dat ik my genoodzaakt vond
Om weg te druipen als een hond.
DARIA tegen Sokrates.
Diogenes is jong : maar wonder kloek en schrander;
Doch, zoo 't my voorkomt, ziet by veeltyds op een ander
Tegen Diogenes.
Ik, die by u een vogel schyil ,
Zal voor u bidden, dat Jupyn
U van een hond in 't kort gelieve een mensch te maaken.
Diogenes. 'k Wensch dat gy tot dien staat door Sokrates zult raaken.
'k Heb onder 't vrouwelyk gebroed
Nooit dier, zoo wys als gy, ontmoet.
Dacia. Dat afscheid is beleefd.
Sokrates. Ik zal de deur ontsluiten,
Xantippe blyft nog weg. Men staa niet langer buiten.
haar 'k zie beweging in uw vat
Diogenes. Zeg, wat is dat?
Diogenes. Ik heb een booze teef, die na my heeft gebéten ,
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Als ik die kunsjes heb geleerd
Word zy aan Sokrates vereerd.
Sokrates. Behoud dat schoon geschenk. 'k Weet met geen vee te
(leeven.
Diogenes. 'k Zal tegen wil en dank haar echter aan u geeven.
VYFDE TOONEEL.
DIOGENES, XANTIPPE.
DIOGENES.
Xantippe treed nu uit uw hok .. .
Maar spring dan over deezen stok.
Xantippe. Ach, wyze filizoof! 'k ben niet gewend te springen.
DIOGENES, haar dreigende.
Moet ik met lessen u weêr tot de reden dwingen?
Xantippe. Houd op! ik spring 'er overheen:
Maar hoor, rryn vriend , 'k verzoek meteen.
Dat gy my schande door de buurt niet wilt verbreiden.
Diogenes. 'k Beloof't u, geef me uw hand. 'k Zal u na huis geleiden.
Einde van het eerste Bedrijf.

TWEEDE B;]EDR,YF.
Verbeeld een kamer in 't huis van Sokrates.
EERSTE TOONEEL.
SOKRATES, XANTIPPE.
XANTIPPE.
Myn heer, en huisvoogd Sokrates,
Dien ik verplicht ben naar de les
Eens grooten filozoofs met nedrigheid te ontmoeten;
Ik val met naberouw demoedig voor uw' voeten;
Ach ! heb ik door myn' drift misdaan,
Vergeef 't my. 'k Neem uw' lessen aan.
Sokrates. Xantippe wat is dit ? is 't ernst ? zou 't u berouwen?
Staa op. Kan ik my op die nedrigheit vertrouwen,
Xantippe. Ja, 'k ben nu t'eenemaal bekeerd!
'k Zal alles doen wat gy begeert,
En onderdanig my tot rust en stilte wennen.
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Ik ben gebracht tot dat geloof,
Door lessen van een filozoof,
Die zo vol kracht zyn om de vrouwen te overtuigen,
Dat ik genoodzaakt wierd myn kregelheid te buigen.
Sokrates. Ik weet niet wat dit zeggen wil.
Of is dit wederom een gril?
XANTIPPE , opstaande.
Voorzeker is 't een gril! zoude ik my niet verstooren ?
Myn heer, myn Sokrates , hebt gy geen wol in de ooren ,
Dan zult gy uit myn mond verstaan,
Dat gy Xantippe hebt misdaan.
Gy hebt Diogenes , juist om my in te tooneen
Met die vervloekte ton , recht voor niyn deur doen komen.
Sokrates. Daar heb ik hem niet toe genood.
Xantippe. Beken tiet stuk, of 'k slaa u dood
Sokrates. Ik ben onschuldig.
Xantippe. 0 Schynheilig '. 'k zal my wreeken,
Den schelm ve ► jaagen , en zyn ton in brand doen steekerg.
Sokrates. Hoe komt gy dus vervoerd van spyt ?
Xantippe. Het schynt dat gy onkundig zyt
Van al de lessen , die gy hem hebt ingegeeven.
Gy hebt de schuld van al liet geen by heeft bedréven.
Sokrates. Wat heeft myn vriend u dan misdaan ?
Xantippe. Uw vriend ? blyf hier niet langer staan;
Zo gy niet wilt dat ik de lessen u zal leeres ,
Die by gebruikt heeft om Xantippe te bekeeren.
Bedenk u wel. Zoekt gy geen heul
Bv deezen hondschen wyvebeul?
Sokrates. 'k Zoek by geen menschen heul: maar draag myn lot
(geduldig.
Zo gy beledigd zyt, Xantippe , ik ben onschuldig.
Xantippe. Indien gy dan onschuldig zyt,
Vergeef het my dat ik door spyt,
De lessen van uw vriend, in plaats van u te schelden
Geveinsde huichelaar , zal op uw huid doen gelden.
En bonen wat een vrouw vermag,
In spyt van 't mannelyk gezag!
Ontwyk myn gramschap , of die stok zal u bekeeren.
TWEEDE TOONEEL.
Diogenes op het Tooneel komende, stelt Zich achter Xantippe.
SOKRATES , XANTIPPE , DIOGENES.
SOKRATES.

Sterk, Hemel, myn geduld ! Ik zal my niet verweeren
Of wreeken op een tedre vrouw,

MIN
Die 'k liever overtuigen zou.

Xantippe. Bid , bid myn gramschap af! knie!! of't zal u berouwen!

Sokrates. Men knielt voor hooger macht : maar nooit voor dwaaze
Xantippe. Daar lastert gy godin Minerf, (vrouwen.

En werpt u zelven in 't verderf.
Gv knielt voor goden? en gy knielt niet voor godinnen?
Diogenes met een bezem in de hand knielt voor Xantippe.
Diogenes. Godin Xantippe! die, in raazerny der zinnen ,
De lessen die 'k u heb geleerd
Zo dwaas e n stout heb omgekeerd;
Vergeef my zo ik die nu weder moet herhaalen;
Opdat gy van het spoor der reden niet zoudt dwaalen.
Xantippe. Wel rotzak! wie maakt u zo stout,
Dat gy u in myn huis vertrouwt ?
Diogenes. Godin ! ik kom alleen uit vriendschap u verzoeken,
Dat gy geen handen slaat aan schriften of aan boeken ,
En bid , ootmoedig en beleefd,
Dat gy den sleutel overgeeft
Der boekenkamer, om meer onheil voor te komen.
Xantippe. ó Sarhond! rys maar op; want gy hebt voorgenomen
Te spotten. 'k Zeg dat gy vertrekt.
7

DIOGENES,

opstaande.

Al zyt gy nog zo scherp gebekt,
En wel gewapend met uw bezem om te vechten;
Zal ik voor Sokrates dat groot verschil beslechten.
Xantippe. Brui , rekel, na uw hoede hok.
Diogenes. Denk om de ton ! en vrees myn stok!
Wil ik u myn geweer eens zetten voor de tanden?
Den sleutel , zeg Ik! geef den sleutel hem in handen
Xantippe. Ach! Sokrates ! myn vroome man!
Verlos my van dien aartstyran.
Daar is die sleutel: maar die hond heeft u bedróaen ,
En van 't vernielen van de boeken voorgelógen.
Diogenes zijn bezem opheffende ore Xartippe te slaan, laat

zij haar bezem vallen.
Xantippe. Ach ! man , ach! help my uit gevaar!

Verlos my van dien moordenaar!
Sokrates. Diogenes houd op!
Diogenes. Ik moet die teef hekeeren,
Dat niet geschieden kan , dan door haar af te smeeren.
Sokrates. Hoe zyt gy beiden dus verwoed
Ik weet niet wat ik denken moet.
Waar dient dat raazen toe? dat schelden? en dat vechten?
Diogenes. ik gaa. Dat kan mevrouw u grondig onderrechten.
Xantippe. Geef my dan eerst my bezem weer.
Diogenes. Neen , dat zou stryden met myn eer.
'k Zal als een krygstrofee myn ton daar meê versieren ,
Tot glorie, van myn naam , en schrik der booze dieren.
LANGENDYK. IIL -2
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DERDE TOONEEL.
50KRATES , XANTIPPE.
SOKUA: ES.

Wat is hier omgegaan , myn lief?
Xantippe. Vraag dat dien filozoofsehen dief,
Waar meê gy vriendschap houdt, alleen om nay te plagge a.
Dit is de tweedemaal , dat by my heeft geslagen.
Sokrales. Maar wat is de oorzaak van 't verschil.
Ontdek my wat by hebben wil.
Xantippe. Daar staat myn kop niet na. 'k Ben al vermoeijd van 't
kyven.
'k Ontzeg u , zoo gy hem niet uit ons huis doet blyven ,
Een jaar myn tafel en myn bed
Uit kracht der vrouwelyke wet.
So/crates. Stel u gerust: ik zoek uw gramschap niet te ontsteeken.
Ik zal dien filozoof ;giet ernst daar over spreeken.
Maar 'k bid u, maak my niet beschaamd.
Het dunkt my dat liet niet betaamt
Dat gy 't gezelschap , 't welk hier is, (lus lang laat wachten.
Houd ons fatzoen tog op. Gy moet uw' plicht betrachten.
Xantippe Gy kunt uw vrienden altemaal
Geleiden in de groote zaal.
Hoe zyn zy daar niet wel ? wat mag 'er aan ontbreeken ?
Zy komen niet om my : maar u te hoorgin preeken.
Sokrates. Zy komen hier om u en my.
Xant€ppe. Om my meteen ? 't is vleijery.
Dat volk is me onbekend. ik wil het niet verwachten;
't Kan by een ander in een herberg wel vernachten ;
Want ik verlang na geen gedruis.
.So/crates. Ontfang de vrienden in ons huis;
Zy zyn van hoogen staat . . .
Xantippe. Gantsch niet. ik zou my schaamen .
Dat zulke grroote lui in myn vertrekken quamen.
Ik hel) , myn vriend , al weet gy 't niet
U , en 't gezelschap flus bespied.
\Vie is die Juffer, die 'k u flus in huis zag- leiên ?
So/crates. Daar zond gy mooglyk wel een bed voor willen spreijen.
Xantippe. Loop ! b y uw silozoufs gebroed ,
't Geen denkt dat elk het dienen moet!
Ik heb belet. Gaa. Zeg , dat ik niet zal verschynen.
ik ben te plomp van geest. Ik pas niet by die fynen.
Zy voegen best in uw gehoor.
Gaa heenen, prevelze wat voor.
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EUFROZYNE , XANTIPPE, SOKRATFS.
XANTIPPE.

Hoe ! is 't een droom ? zyt gy 't ? myn kind ! myn uitgelézen !

ik sterf van blydschap, zyt gy 't zelf? hoe kan tiet veezen
Ach ! Solirales, wat ben ik bly.
Vergeef de haastigheid van my.
t ufrozyre. Ik kus myn moeder! ach ! myn ziel is opgetogen'.
Ik zie myne ouders in gezondheid voor myne oogen.
Heb dank, ó opperste Jupyn
Xantippe. 'k Omhels myn kind, myn Eufrozyn !
Sokrates. Moet ik 't gezelschap nu nog langer laatera wachten ?
Xantippe. 'k Heb daar niets meê te doen. Gy kunt uw plicht be(trachten.
VYFDF TOONEEL.
XANTIPPE , EUFROZY\E.
XANTIPPE.

Myra Eufrozyne , lieve kind !
Hat ik zo teder heb bemind,
En echter missen moest ; op dat ge in 't school zoud leerel
Met dochters van uw' rang te Atheenen te verkeeren
Ach! wat heb ik al uitgestaan
Sinds gy na Argos zyt gegaan!
Tik word veracht , versmaad. 'k Weet nergens heul te vinden.
Ik ben verlaaten van myn kennissen en vrinden.
Uw vader brengt hier naar zyn zin
Gestadig filozoofen in.
Het schynt hier open hof. Dat kan ik niet verdraagen.
Ik spreek geen woord dat aan dat wyshoofd kan behaagen.
't Is waar, myn dochter, ik beken
Dat ik een weinig haastig ben :
Maar 't gaat vet over. Als by my myn zin kon geeven
Dan zou men niet elkaar in rust en vroede leaven.
Eufroz ?Jne. Ach ! moeder , ach! bedroef any niet.
Het is rrlyn leed 't geen hier geschied.
Ik bid u laat ons al die zwaarinheden smooren,
Al wie in onrust leeft , leeft in der goden tooren.
'k Gehoorzaam met eerbiedigheid
Tyne ouders , zonder onderscheid;
Zy zyn myn toevlucht. 'k Heb op aarde niemand nader.
Zyt gy myn moeder niet ? en Sokrates myn vader ?
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't is volk van ongerneenen zwier.
Eufroijne. Ismene, een amazoon, niet slaaven en slaavinnen,
En Axitnander, die vooral uw gunst wil winnen:
En telg van 't oud Atheensche bloed,
In Argos krygsschool opgevoed,
By zoekt in 't hooge school de wysheid na te spooren,
Den vroomen Sokrates en Platoos geest te hooren.
liv heeft veel vrienden in den raad;
Zodat het hem te wachten staat
Om in den hoogen rang van onze burgerheeren
Door gunst van Pallas, in Athenen te regeeren.
Xantippe. Wy hebben mooglyk dan die eer
Dat deeze jonge en wze heer
De gunst van Sokrates * en myne zoekt te winnen.
ô, Gy zyt jong en schoon; by zal u mooglyk minnen.
Eufrozzjne. ik word beschaamd
Xantippe. Het is genoeg.
Uw antwoord past op 't geen ik vroeg.
Maar, heeft daar Sokrates al kennis van gekrégen.
Bet buwlyk dient men wet met wysheid te ovei'weegen
'\raut zo hy na uw vader aart
Is 't beter dat gy nimmer paart.
Ach! spiegel u aan my , dan vindt gy duizend reden
Om met geen fi lozoof in 't huwelyk te treeden.
Eufrozijne. Vrees daar niet voor, by is gewoon .
Maar 'k zwyg. Daar zien we de aniazoon.
ZESDE TOONEEL.
i)ArIA, XANTIPPE, SOKRATES, AXIMANDER,

Ecrnoz'vsc, TIJIBBE , Gevolq van sloven en slaaninnen.
DARIA.

Mevrouw, die de eer geniet niet Sokrates te leeven,
Om op bet spoor der deugd ten Hemel in te streeven,
't Welk u van voelen word benyd;
vergeef my dat ik voor een tyd
My zo gelukkig maak om by u in te woonen.
Xanlippe. Mevrouw hoe kan dat zyn? gy moet ons nu:verscboonen;
Uw nasleep is my veel te groot.
Al heeft ti Sokrates geuood,
't had echter u gevoegd my eerst belet te vraagen.
Doria. Uw wysgeer heeft my niyn verzoek niet afgeslagen,
Wie is hier meester in het buis
Xanlippe. Wel , dat is Sokrates, quansuis,
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Dacia. Zyn woord is my genoeg. Ik blyf maar weinig weekera ,
Denk dat een awazoon zich niet laat tegenspreeken.
Xantippe. Al waart ge een dochter van Jupyn ,
Zo wil ik niet gedwongen zyn!
Maar eer de drift, die my ontroert, mogt gaande raaken ,
Wil ik u liefst alleen de reden kenbaar maaken.
Daria. Myn Thisbe blyf. Het volk gaa heen.
Sokrates. Wy zullen na myn kamer treên.
ZEVENDE TOONEEL.
XANTIPPE, DAd A , THISBE.
XANTIPPE.

't Schynt dat de goden me in myn gramschap wederflouwen.
'k Ben kregel, fier van aart, ver boven andre vrouwen.
'k Stuif op, op 't minste dreigement,
Gelyk Athenen is bekend.
'k Vind iets in uw gezicht dat my doet achting draagen.
'k Had uw verzoek misschien voorheen niet afgeslagen:
Maar 'k wil meestrés zyn in myn huis;
En heb het filozoofs gedruis,
Dat twisten, dat geteem, niet langer willen hooren.
't Schynt dat ik ben getrouwd in aller goden tooren.
'k Leef in een algemeenen haat.
Ik ben weerbarstig , ik ben quaad;
Ja, 'k ben een boos serpent in aller menschen oogen.
't Is waar, 'k heb op my zelv' niet al te veel vermogen:
Maar echter staa ik na de rust;
Derhalven heeft het my gelust
Die wysheidzoekers, die my daaglyks quamen plaagen ,
En spuwen op myn vloer, myn wooning uit te jaagen.
'k Heb my van dat gespuis verlost;
Want 'k heb 't eens lustig afgerost,
En zo veel lessen met myn bezem willen geeven,
Dat zy me in rust voortaan wel zullen laaten leeven ,
En nooit meer komen om een les,
Van my , of ook van Sokrates.
Dacia. Gy hebt gelyk mevrouw, zo 't anders niet kan weezen:
Maar ik zou juist niet veel voor zulke lessen vreezen.
Uw schikking is iets ongerneens.
Ik bid u onderrecht my eens:
Waar zal men Sokrates voortaan dan moeten hooren?
Alleen op 't hooge school ? of moet zyn wysheid smooren ?
Xantippe. Op 't hooge school verschynt by niet;
Maar ik moet hier tot myn verdriet,
Juist alle maanden een vergadring zien van heeren,
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Ziet welk ik hem heb toegestaan.
Indien gy lust hebt , hoor het aan
Iiv zal nog deezen dag in zyn gehoorzaal spreeken
En vaaren lustig uit op veelerlei gebreken.

.Dar•ia. Mevrouw, 'k hen tot uw dienst bereid;

Verwacht van my geen ont)escheid.
Ik tien geen filosoof, ik zoek u niet te ontrusten.
'k Ben met een klein gevolg gereisd van onze kusten.
Bedenk dat ik geruist en stil
i'iaar kort te Athenen veezen vil.
liet huis van Sokrates verkies ik voor een ander.
Xantippe. Mevrouw wy voegen al te weinig ►y malkander.
Uw stoet is waarlyk my te groot.
Vergeef liet dan myn echtgenoot,
En gaa i - oor deeze reis bv Plato wysheid leeren
Die heeft een prachtig huis, daar komen groote heeren
Maar denk niet dat ik ti veracht :
'k Was op uw aankomst niet verdacht.
`Vie zou u dienen? 'k heb al lnyn gehuurde slaaven
En al myn meiden , in myn gramschap weg doen draaven
Alleen opdat ik dus , mevrouw
Een weinig adem naalen zou.
Doria. Stel dan uw hart gerust. MM y n slaaven en myn meiden
Zyn in hun ommegang zeer schikkiyk en bescheiden.
Ik maak u daar meesteresse van
Wyl ze uwe zyn , gebruikze dan.
Regeerze naar uw zin. Zy hunnen voor u kooleen.
Laat de eene wassen ; laat een ander vuur aanstooken
Een vrouw krygt al wat zy begeert
Die niet bescheidenheid regeert.
Neem dit juweel voor eerst. En om u klaar te toonera
Dat ik hier niet tot last van Sokrates wil woonei,
Zie daar , ontfang deez' beurs vol goud ,
Die ongeteld u word vertrouwd.
Xantippe. Mevrouw hoe durf ik zulk een ryk geschenk ontfangen
't Is waarlyk al te groot
Daria. Voldoe aan ons verlangen.
Xantippe. Heb dank , grootmoedige heldin!
Wy neemen u met eerbied in.
Maar mag ik weeten wie . .. .
Dcu•ia. 'k Zoek onbekend te loeven ,
En zal myn' naam en staat daar na te kennen geeven.
Draag zorg, myn Thisbe, dat mevrouw
In alles wat zy wil , getrouw
Gediend word. Niernant zal haar mogen tegenspreecken
Nu ik gezind ben om haar' vriendschap aan te queeken:

Dewyl gy hofineestrësse zyt
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Mevrouw, gy kunt my in hezadigdheid bezoeken.
Ik gaa by Sokrates my oefnen in zyn boeken.
ACHTSTE TOONEEL.
XANTIPPE , TinSBE.
XANTIPPE.

Mevrouw, of juffer hofineestrés,
Ik bid u geef my eens een les
Hoe ik my best in die omstandigheid moet drag en
Ei zeg wat spys en drank deeze amazoon behaagen.
Zal 't boven 't burgerlyke zyn ?
Thisbe. Wy hebben onzen eigen wyn ,
En wat de spys belangt ; ik ben hier onbedréven.
't Is my onmooglyk om u raad daar in te geeven ;
Doch laat dat op den kok maar staan;
Die al gereed is om te braên.
'k Heb hem belast om hout en kooien aan te leggen
En spys te kooken.
Xantippe. Hoe ! en dat zo zonder zeggen?
Zo schielyk! 'k ben dat zelf gewoon.
Thisbe. Ik (leed 't uit last van Je amazoon,
Die ondersteld heeft, schoon ze u zelf niet had gespróken ,
Dat zy de vryheid had om spys te laaten kooken
Wyl 't volk no; niets ;ereeten heeft.
Xantippe. Wie weet hoe dat dit vee daar leeft!
Thisbe. 'k Zie Aximander met uw dochter herwaait komen.
NEGENDE TOONEEL.
XANTIPPE , AXIMANDER , E[TPROZYNE.
XANTIPPE.

Heb ik met de amazoone u ook in huis genómen
Behoort gy by haar' stoet, myn beer?
Aximander. Mevrouw, ik bid u, gun my de eer
Dat gy me één oogenblik met aandacht aan wilt hooren.
Ik ben een minnaar , die zyn vryheid heeft verlóren
In Argos!
Xantippe. Zoek in Argos dan
Het geen ik u niet veeven kan;
Ik heb uw veyheit niet gevonden.
Axinander. Ik wil zeggen . . . .
Xantippe. Ik heb geen tyd om u dit Lit te hooren leggen.
Aximander. Vergun me een oogenblik gehoor!
De vryheid, die ik daar verloor,

- ), 0 Kan ik by Sokrates, en u , hier wedervinden ;
Zo ik me aan Eufrozyne , uw dochter , mogt verbinden.
Xantippe. Spreek eerst met Sokrates daar van,
Eer ik u antwoord geeven kan.

't Past u haar' vader eerst daar over aan te spreeken
Want ik wil de achtbaarheid der mannen niet verbreeken.
Een vrouw moet onderdanig zyn.
Aximander. Die zal zyn stem, naar allen schyn ,
Nu hy myn maagschap hein, wel tot ons huuwlyk geeven.
Xantippe. Ik zal „ naar allen schyrn , dat huuwlyk tegenstreeven.
Omdat ik denk , en vast geloof,
Dat gy al mede een filozoof
Zond willen worden. Hoor, ik zoek geen twee gezellen;
Eén tiilozoof is ruim genoeg om my te quellen.
Aximander. Mevrouw! ik bid vergun my de eer
Dat ik in huis by haar verkeer.
Xantippe. Neen , loop na Argos; want dat zal u niet gelukken.. .
Buiten 't tooneel worden pollen gebroken.
Wat 's dat? daar bruijenze myn' potten al aan stukken!
TIENDE TOONEEL.
AXIMANDER, EUrr,OZYNE.
AXIMANDER.

Mejuffer! welk een onbescheid!
Wat 's dit? hoe ziet gy dus beschreid ?
Schep moed ! De liefde zal in 't einde triumfeeren.
Zy heeft een quaade luim , die nmooglyk zal verkeeren.
Wy zyn nog niet van hoop beroofd ;
Want Sokrates heeft my beloofd
Dat hy vernemen zal by myne Atheensche vrinden',
Of 't hen behaagt , dat wy ons onderling verbinden..
Ik heb van de opgang myner jeugd
liet spoor gevolgd der heldendeugd.
Uw moeders dwaazen aart heb ik alleen te duchten...
Myn lief! gy antwoord my niet anders dan door zuchten.
Heeft Aximander iets misdaan ?
Eufrozyne. Ach ' ach ! zie my niet deernis aan
Myn moeders aart, mynheer, bekend door gantsch Athenen,
Ja door heel Griel enland , doet my van schaamte veeenen
Ik bid u, raad tree in dit geval,
Hoe ik my wyrslyk draagen zal
Aximander. Volg vaders voorbeeld na. Gy moet geduldig weezen.
De goden zegenen de geenen die hen vreezen.
Eufrozyne. Jupyn ! geef uitkomst in den nood!
Geef uitkomst, of ik treur my dood!
4
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Eufrozzlne. Myn heer dan durf ik op deez' plaats niet langer blyven.
Aximander. ' k Zal blyven. Red u uit gevaar.
.Buiten de kamer word geroepen.
Staa by ! help help ! staa by ! daar! daar!
ELFDE TOONEEL.
AXIMANDER , THISBE , XANTIPPE , DE KOK
Slaaven en Slaavinnen.

Xantippe jaagt de slaaven en slaavinnen, waar onder de kok
is, met haar bezem over 't tooneel.
XANTIPPE.

a Persiaans gespuis! 'k zal u de deur uitjaagen !
Voort uit myn huis ! voort voort ! of gy word dood geslagen'.
Bruij heen ! Ik wil u hier niet zien!
;

Thisbe. Houd op! dat moet dus niet geschien !
Thisbe trekt het zwaerd uit.
Xantippe. Moord ! moord! help, Sokrates! moord! moord ! staa
!by myn vrinden
Aximander trekt ook het zwoerd, en beschermt Xantippe.
Aximander. Wat wilt ge, a Thisbe, met uw zwaerd u onderwinden?
Bedaar, Xantippe! ik bid bedaar!
'k Zal u beschermen voor gevaar!
Thisbe. 'k Verstaa niet dat zy 't volk zal op die wys regeerera.
Het is inyn plicht dat ik de onnoozlen moet verweeren.
Zy mogen haar niet wederstaan ,
Veel minder vluchten hier var, loan
Noch, hoe zy raast of kyft , in 't minste tegenspreeken
Maar geeft haar dit het recht om 't volk den hals te breeken
't Is maar een dreigement geweest ,
Tot afschrik van haar' boozen geest.
TWAALFDE TOONEEL.
DIOGENES , XANTIPPE, AXIMANDER , TIIIsBE .

Slaaven en Slaavinnen.
Diogenes verschynt met een stok in de hand.
DIOGENES.
Staa zeg ik ! raazend w y f,, wie heeft hier moord geroepen ?

Xantippe wijzende op een slaavin.
Xantippe. Dat kreng , dat ondier, durft myn beste vygen snoepen,
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Met alles wat 'er breeken kan
Uit moedwil , als ik kyf,, maar vallen uit de handen.
Zy stooken vuures daar het huis door af kon branden;
Derhalven , na een kort besluit,
Heb ik ze eens lustig afgebruid.
Diogenes. c Addersveld ! is dit nu waard om bloed te plengen?
Gy denkt wel om myn ton ? wil ik die bier eens brengen ,
En houden schildwacht in uw huis?
Xantippe. u Neen , ik ben maar boos quansuis.
Het is een volkje dat niet anders is te leeren
Dan door liet daal;lylks voor pleizier wat af te smeeren.
Diogenes. Zoo slaat gy 't volk maar voor pleizier ?
0 Booze hex , vuilaartig dier !
Leg aanstonds dat geweer , die schrobber uit de handen.
Zoo gy wilt byten , teef, gebruik uw bek en tanden.
Xantippe. Loop, bulhond , bruij uit myn vertrek
Of 'k leg myn schrobber voor uw bek.
'k Verstaa niet dat gy van de ton een woord zult spreeken.
Korre , hebt gy 't hart , s!aa toe'. 'k denk u den nek te breekeli.
Diogenes laat zijn stok vallen , ontwringt haar den bezeni
en 1xxiinander scheidze niet zijn zwaerd.
DERTIENDE TONEEL.
Duos, DIOGENES, XANTIPPE ,

AIIíiJ.r DER ,

TIIISBE , DE KOK,

DE SCuATBEWAAI,DER.

DAB,IA ,
Zoo Jonglin , seheidze van malkaêr.
Xantippe. u Filozoofsche hond ! harbaar !
Ik zal u aan 't gerecht , dat zweer ik u, beklaagen !
Diogenes. Mevrouw denk aan cie ton, dan zult gy dat niet «wagen.
Daria. Wat wilt gy zeggen met die ton
Diogenes. Zo dra ik in cle buurt begon
Myn wooning over 't huis van Sokrates te zetten
Heeft dit boosaartig dier Ir,y,, teaen alle wetten
Verboden , ors aldaar te staan :
En wyl ik juist niet wen, wil gaan,
Dreigt zy my met dat ding, dien bezem, te vermoorden.
En anders is liet niet. Wy raakten wat aan woorden.
.Daria. Zeg Thisbe , wat is hier geschied ?
Thisbe. Al dit geweld is anders niet,
Dan om een pot of twee , die iemant heeft gebrôken.
En schoon mevrouw in 't minst niet tegen word gesproken ,
Hoe dat zy schreeuwt en tiert en baart ,
Jaagt zy lien allen van den haart.
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Zou iemant, die my dient , niet na myn reden hoorgin
Xantippe wist op den Kok.

Is 't wel verdraaglyk van dien guit ?
Hy steekt zyn tong gestadig uit ,
En wil geen enkel woord op myn beveelen spreeken.
Ik zal hem met de tang zyn bek op moeten breeken.
'k Heb nooit zulk morsig volk gehad
Zy krahblen in het botervat ,
Met vuile klaauwcn, die in lang niet zyn gewasschen.
Myn marmre vloer is reeds met honderd duizend krassen,
Ik hield myn keuken altyd net;
Nu dryft ze weg van smeer en vet.
Mevrouw , ik bid u , is het mooglyk om te lyên
De vloer is al zo glad , dat zy 'er over glyen
En daarom strooijan ze aseb en zand
De keuken over, uit een mand;
Uit voorzorg , denk ik, om niet op hun neus te leggen.
Indien dit zo niet is, laat Thisbe 't dan vry zeggen.
Thisbe. Dus is men aan ons hof gewend,
Gelyk mevrouw wei is bekend.
Hy is een goede kok, en meester van de keuken.
Xantippe. Ik zal dien morspot op zyn tabernakel beuken
Tot dat by zindelyker leeft.
Thisbe. 'k Verzoek u, dat gy 't hem vergeeft.
Hy zal uw zin wel doen , en passen op zyn zaakes.
Xantippe. Mits by de keuken rein en zuiver schoon doe maakera.
Thisbe. Zeer wel: wyl ik u gaeren dien.
Gy zyt van alles wel voorzien.
Men zal uw huisraad rein en zindlyk onderbouwen.
Dacia. Ik gaa. Gy moogt u op myn volk gerust vertrouwen.
Regeer het met bescheidenheid.
En doen zy iets verkeerd, berisp ze dan met reden.
Zy zyn nog niet gewoon aan uwen Grieksche zeden.
VEERTIENDE TOONEEL.
DIOGENES, XANTIPPE, TIiISBE , DE KOK, AXIMANDER ,
DE SCHATBEWAARDER.
DIOGENES.

Ik blyf en gaa hier nog niet uit.
Voor dat men vaster vreede sluit.
'k Vrees dat de vriendschap met den kok niet lang zal duuren.
Xantippe. Ik zal genoodzaakt zyn een Griekschen kok te huuren.
Maar meester kok kom bier eens staan.
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Kookt gy gelyk een Persiaan?
Of hebt gy ook de kunst van kooken by de Grieken ?
Wy zyn hier niet gewoon met onze spys te klieken.
Men grobbelt in geen botervat:
Maar wascht de handen rein en glad.
'k Wil dat gy zindlyk kookt , en braad aan gladde spéten.
Uw hotl'elyke spys zoude ik niet willen eeten.
Thisbe en de Schatbewaarder spreeken slit, en lagchen
met elkander , terwijl het volgende gesproken wordt:
Spreek! spreek! dewy! ik 't u gebied.
Steekt gy uw tong uit , deugeniet ?
De kok knikt.
Diogenes. Zoudt gy, indien mevrouw eens in een ton moest kruipen,
En u om hulp riep , stil en zachtjes heeiien druipen?
De kok schud zaan hoofd.
De kaerel is vooral niet zot.
Merk
dat gy heiden my bespot.
'k
Xantippe.
Diogenes. Zacht, zacht; Xantippe 'k moetdien kaerel nogiets vraagen.
Zoud gy wel spreeken , als gy wat wierd afgeslagen?
De kok schud zijn haofd , en wyst na zijn tong.
Gy zoud dan , zo ze u dreigt te slaan,
Maar stil en zachtjes heer,en gaan ?
De kok knikt.
Xantippe hy zal u met klappen Piet verveelen.
Die man is veel te wys om hier voor kok te speelex,.
Ik merk hy is een filozoof :
Maar van Pythagoras geloof.
Gy zult geen enkel woord van doezen wysgeer krygen;
Want hem is opgeleid om zeven jaar te zwygen.
Xantippe En ik wil hebben dat hy spreekt.
Zie hoe de vent zyn tong uitsteekt!
Diogenes. Hy mag niet spreeken ; want dat is den man verboden.
Hoor: hy is bezig om te bidden aan de goden,
Dat , als by sterft , zyn ziel in 't lyf
Mag vliegen van een raazend wyf;
Om , als by u ontmoet , zyn leed te kunnen wreeken ,
Door u de nagels en de tanden uit te breeken.
Xantippe. Dan overdenkt by net van pas
De lessen van Pythagoras.
Staa vast dan, filozoof,, die zo verblind en dom is. .
XANTIPPE neemt den stok van I)IOGENES , die op den
grond ligt, op; en slaat den kok.
Thisbe. Mevrouw, ei , slaa hem niet; wyl by niet doof, maar stom is.
Xant ppe. Hoe, is hy stom ? het dunkt my vreemd
Dat gy hem voor uw kok dan neemt.
Thisbe. De tong is hem beroerd. Gy slaat hem zonder reden.
By dient ons hof voor kok ; want hy is jong gesneden.
Xantippe. Dan is de vent ontmand misschien.
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't Is de eerste Eunuchus, dien wy zien.
Thisbe. Ja al de staven, die in dienst zyn van de vrouwen,
Zyn dus gesteld , opdat een vorst zich kan betrouwen.
Xantippe. Gaa na de keuken dan , myn vriend,
En maak dat gy ons wel bedient:
Maar breek geen potten meer, dat zou my zeer verdrieten.
Diogenes. Vaar wel mevrouw. Ik gaa. Ei, laat my de eer genieten,
Dat gy me eens aanspreekt voor myn hok.
't Is vrede. Kus myn bezemstok.
Xantippe. Loop aan de galg.
VYFTIENDE TOONEEL.
AXIMANDER , XANTIPPE , THISBE , SCHATBEWAARDEit.
AXIMANDER.

^Vi1 ik hem volgen, om te vragen,
Om welke reden by geduurig u komt plagen
Xantippe. Indien gy in myn gunst wilt staan;

Spreek dan dien babok nimmer aan.
Gy hebt my braaf beschermd. Ik zal u nader spreken.
Gaa na myn dochter. Zie, waar zy is heen geweken.
Aximander. Mevrouw, 'k ben tot uw' dienst ber eid .
Nu wordt myn hart met hoop gevleijd.
ZESTIENDE TOONEEL.
XANTIPPE , THISBE.
XANTIPPE.

Ontdek me in vryheid eens, wie uw meestrés mag w ezen .
T)tisbe. Indien ik dat begon, had ik den dood te vreezen .
Xantippe. Ik merk aan 't deftige gelaad,
En ook aan d' omslag van haar staat,
Dat zy iets groots moet zyn.
Thisbe. Ik durf haar niet mishaagen.
Daar] komt zy zelf mevrouw. 'l. Zou 't haar in stilte vraagere.
ZEVENTIENDE TOONEEL.
SOKIIATES en DARIA komen uit het
DIOGENES de

naaste vertrek, terrwyl

deur in komt.

XANTIPPE , DIOGENES , SOKEATES , DAInIA
XANTIPPE.

Wat heeft die vent hier weêr te doen?
Diogenes. Dat moest gy vragen met f atzoen .

, THISBE .

^--- 26 -Wanneer ik uit dit huis zoo even ben gekomen,
Heb ik een zeker dier omtrent myn ton vernómen
Het is een aap of baviaan.
Ik liet herti in het voorhuis staan.
Hy vroeg rna Sokrates, en 't is zyn welbehagen,
Wyl by hem st► reeken moet, door my belet te vraageg.
Het is een aap van groot verstand,
Een wonder van gantsch Griekenland.

Xantippe. Ik heb geen aap van doen. Gaa veil hem aan de lu uren ,

Hier z y n er al genoeg. 'k Hou van geen aapenkuuren .
Diogenes. Isméne heeft dien aap misschien
In vreemde landenwel gezien.
Apelles is zyn naam.

Daria. Het zal de schilder weezen.

Wiens kunst en geestigheid by yder werd gepr ézen.
ACHTIENDE TOONEEL.
APELLES, DIOGENES, DARIA , SOKIIATFS , XANTIPPE, TIJISBE ,
SCHATBEWAARDFE.
DIOCIENES.

Kom, bootzemaker der natuur.
Bier ziet gy myn Xantippe buur!
Apelles. Doorluchtigste amazoon ! ontmoet ik u te Athene.
In 't huis van Sokrates.
Daria «Myn heer, noem my Isméne.
Apelles. «Ze ontveinst , naar 'k merk , haar naam en staat.
Mevrouw , ik zie dat uw gelaat
Al wat veranderd is, sinds ik u heb geschilderd.
Dacia. 'k Ben wat bezad iger. In 't veld was ik very. ilderd.
Komt gy uit 's konings last myn heer ?
Apelles Gewis, mevrouw, wy hebben de eer
Uit Artaxerxes naam aan u iets voor te draagen,
Een last dien 'k oopnen moet, wanneer 't u zal behaa en.
Sokrates. Al komt Apelles onverwacht,
Zyn' gaaven zyn hier zo geacht
Dat by ons welkom is. Gelief ons de eer te geeven
Van onzen gast te zyn .
Apelles. 'k Zal u niet wederstreeven.
Vermaarde wysgeer,, Sokrates
'k Verbind my voor een dag vijf, zes;
Omdat ik uw gelaat moet schildren voor den koning.
Xantippe. Zult gy hem schildren vriend ? Wees welkom in myn wo —
Ei blyf wat langer in Atheen', (hing!
En schilder my dan eens meiéén.
.
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Word Sokrates dus bij dien koning uiteleezen ?
Ik ben zyn vrouw. Ik moet met hem onsterflyk weezen.
Apelles. Mevrouw , 'k ben daar wel toe gezind.
Ik merk, dat gy de kunst bemint.
G y zyt nog jeugdig , frisch , en ziet uit arends oogen.
Xantippe. Myn lieve Sokrates! zond gy het wel gedoogen ,
Dat ik het eerst geschilderd wierd?
Sokrales. Ja, zyt gy daar meê gepleizierd.
Xantippe. Volmaakte kunstenaar, laat uw gereedschap naalen.
Myn man oreert van daag in een van onze zaaien.
De kamer, die ik voor u schik ,
Zal 't volk in Penen oogenblik
Opheemlen , 't is er licht ; daar zal ik by u komen.
Apelles. Dat zal niet nodig zyn ; want ik heb voorgenomen,
Omdat ik na zyn wysheid haak,

En in zyn lessen' my vermaak,
U, schildrende in de zaal , zyn leering aan te hooren.
Diogenes. Die aap kan schildren, schoon hem honderd dieren stooren.

NEGENTIENDE TOONEEL.
APELLES, DARIA , SOIRATES , XANTIPPE , THISBE.
APELLES.

Zet my op zyde maar een stoel.
ik kan wel schildren in 't gewoel.
Xantippe. De disch is reets gedekt, men heeft nog niets ontbéten.
Apelles schildert my , dat kan ik niet vergeeten !
TWINTIGSTE TOONEEL.
APELLES, DARIA.
APELLES, knielende op zyn Bene knie.

Vorstin, my is een schat vertrouwd,
Bestaande in boeken en in goud,
Dien ik uit 's konings naam tt over heb te geeven.
Zyn verdre last aait u is in dien brief geschréven.
DARIA, wenkende Apelles om op te staan.
Zeg, is myn held gezond en frisch?
Is hy nog in Persepolis?

Apelles. Schoon Cyrus met een pyl wierd in den stryd doorschóten,
Wil hy 't verstrooijde heir van 's broeders vloekgenooten ,
Dat na 't gevecht zich heeft hersteld,
Zyn wraak doen voelen in het veld.
.Dana. ó Goden! wilt myn held weer de overwinning schenken
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Of 'k wensch te stryden aan zyn zy.
Apelles. Heldin , spreekt ge op deez' plaats wel Vrij?
Dario. 'k Zal in mijn kamer gaan, om deezen brief te leezeti ,
Dien ik met eerbied kus, en van gewicht zal weezen.
Apelles. Ik zal den schilder Prothogeen ,
Die in de stad is, zoo ik meen ,
Begroeten, en by hem gereedschap laates haaien ,
Om vrouw Xantippe naar tiet leeven af te maaien.
Einde van liet tweede Bedrijf.
J) E U.1E IE ) I F.
Het tooncel verbeeldt een gehoorzaal.
In loet midden spaat , op een verheven pleats, een tafel, net
een kleed bedekt , waar aan twee armstoelen slaan, de een voor
SoKRATES , en de ander voor DAriA ; ier rechter zijde zyn zetels voor de raadsheeren , en ter linker zede voor dc filozoofen.
EERSTE TOONEEL.
XANTIPPE , APELLES, TIimSEE.

uien ziet

APELLES

bezig, om XANTIPPE te schilderen.

Xantippe. 1VIyn heer, gy schildert lustig aan:
Maar dat zal flus zo grif niet gaan ,
Als gy my schildren moet in 't groot getal van menschen.
Apelles. Dat kan ik doen, mevrouw. Maar één ding zoude ik wenDat gy het oog niet elders slaat :(schen;
En altoos eens blyft van gelaad.
Zet uw gezicht vooral wat vrolyk; wat lieftallig;
Want naar uw jaares zyt gy schoon, en zeer bevallig.
Xantippe. Wat zegt ge, Apelles, braave man!
Ik zal het doen, indien ik kan.
Maar als ik stil zit, raakt niyn hoofd vol muizenesten.
Ik kan op één ding , vriend, myn oogen niet wel vesten.
Zeg, zit men lang in één postuur?
Apelles. Ik zal u treffen in één uur.
Xantippe. Ik wil myn best wel doen: maar hoe moet ik my kleeden ?
In 't groen? in 't geel of blaauw ? wat past my om de leden?
Wat kapsel zou my 't beste staan?
Apelles. Mevrouw, wees daar niet meê begaan.
Ik zal uw aanzicht eerst maar schildren naar het leven.
Houd deeze kleedren aan. Ik ben zo wel bedréven
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Dat ik het wel van buiten weet.
Xantippe. Gij nioet my door uw kunst wat schoon en jeugdig maa(ken.
Wat aan den blanken kant, en bloozende van kaaken.
Apelles. Zeer wel, 'k zal uw gelykenis
Net schildren als tiet léven is;
Maar als ge een hartstocht in uw zelven op voelt komen,
Dient gy die drift in haar beginsel in te topmen;
Opdat de trekken van 't geiaad
Dan blyven in den zelfden staat.
Men kan de gramschap in een wezen haast ontdekken;
Want dan verandert het in veelderhande trekken;
Dan vliegen de oorsen in het hoofd.
Als waar' men van 't verstand beroofd.
Het vel verandert zelf in allerlei koleuren.
Het voorhoofd rimpelt. 'k Hoop dat dit niet zal gebeuren;
Want dan verloor ik al myue eer.
Gy zoudt gelyken na Megeer.
Xantippe. Dan zult gy Sokrates veel beter kunnen treffen;
Die kent zich zeven. Als myn driften zich verheffen
Heb ik geen macht , dat ik ze stuit.
Als gy dat ziet, zo scheij 'er uit,
Tot dat ik ben bedaard. 'k Wil geen Megéra weezen.
Apelles. Neen Palles lykt gy best. Uw schoonheid word geprezen.
Houd u dan stil, en welgerust.
Ik zal u schildren naar uw lust.
XANTIPPE,

opstaande.

Hofmeesteres, wanneer de 61ozoofen komen,
Dient alles wel door u te worden waargenomen;
Want, als ik zit op deezen stoel ,
Moeij ik me in 't minst met geen gewoel.
Thisbe. Zeer vel, mevrouw, gy kunt gerust u nederzetten.
Apelles. Ei zie niet elders heen. Men moet geen tyd verletten.
Zie my nu aan. Het is zo wel.
Xantippe. Gy denkt wel om myn blanke vel?
TWEEDE TOONEEL.
SOKRATES, DARIA, EUFROZYNE , AXIMANDEB ,
TITISBE , APELLES , XANTIPPE.
SOKRATES.

Apelles is aan 't werk. Laat ons ook werk beginnen.
Mejuffer, Thisbe , laat de Filozoofen binnen.
SOKRATES leidt DARIA ter plaatse daar hij zyn
vertoog zal doen.
LANGEDYK. -- III.

a

-- 30 Isniéne , ik hid, vergun my de eer.
En zet u aan myn zyde neer.
DERDE TOONEEL.
DIOGENES, SOKRATES, DARIA, APELLES,
XANTIPPE, EUFROZYNE, AxIMANDER , THisBE.
DIOGENES, staande

binnen de deur van de gehoorzaal,
spreekt tegen de geenen, die buiten zijn.
DIOGENES.

Elk volg Diogenes, als leidsman van de dieren
'k Zal order houden , en de zaakera hier bestieren.
Treed in : maar spreekt geen enkel woord.
Die dat begint, moet aanstonds voort.
En al wie twisten wil, om onze rust te stooren ,
Verschyn niet in de zaal. Men komt hier om te hooren.
Geen ezel maakt het minst geluid,
Of 'k trek hem hier by dc opren uit.
VIERDE TOONEEL.
De R:zadsheeren en Edelen Netten zich op zetels neder aan de
rechter zijde van het tooneel: ter linker zijde zetten zich de fi'lozzoo f en PLATO , ARISTIPPUS , CEBES , en de treurspel dichter EURIPIDES,
.mitsgaders DIOGENES en drie andere filozoofen , mede op zetels:
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opstaande , doet het volgende vertoog.
1)oorluchte mannen ! en geleerden van Athenen !
En vreemdelingen! die op deeze plaats verschénen!
De wysheid zoekt, als 't hoogste goed ;
Weest met eerbiedigheid gegroet.
En gy, dien in 't bestier van Pallas hooge schoolen ,
Door d'algemeene raad , de jeugd is aanbevólen,
Berispt my, zo ik ergens miss' ,
Denkt , dat het dwaales menschlyk is. .
Gv hoorde ons op deez' plaats van tyd tot tyd ontvouwen
De wondren die we op aard aan alle kant aanschouwen ;
SOKRATES,
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Op hunnen vasten loopbaan gaan,
Door kringen van 't heelal , die zy door glans verlichten;
Hoe zy, malkaar ten nut , dien wondren loop verrichten.
En onderscheiden in natuur;
Als aarde, water, lucht en vuur
Steeds werkende op malkaar , een wondre kracht ontfingen,
Tot voedsel van 't gewas , door d'Oorsprongk aller dingen.
Ik heb de wondren van de zee,
Rivieren , kruiden , visschen , vee,
Zo ver ik die begreep, aan u gesteld voor oogen
Opdat ge erkennen zoud één Benig Alvermogen.
Ik heb den aart van 't mineraal ,
Goud , zilver , koper , tin en staal,
Lood , yzer, en gesteent , gebracht voor uwe zinnen;
Maar boven al den mensch, van buiten en van binnen ,
Die kleine waereld , u ontvouwd ;
Zo ver myn reden die beschouwt;
Opdat ge u niet vergaap aan ydele bedryven ,
En valsche wondren , die de dwaaze dichters schryven
Van menschen , die naa hunnen dood
Door andre menschen zyn vergood ;
Waar aan de priesterschap haar zegel heeft gehangen,
Om offerhanden van tiet dwaas gemeen te ontfangen.
Heb ik uw geest hier door verlicht?
Ik heb metéén my zelv' gesticht,
En myn gemoed ontlast. Zo ik daarom moet zwerven,
Of (als my is voorspeld) bier in Athenen sterven;
Dan spring myn ziel uit d'aardschen band ,
En vliegt na schooner vaderland . . .
. .
Gy, die dan nevens ons de wysheid wilt betrachten ,
Toetst aan de reden al uw' zweevende gedachten,
Die van de deugd zyn afgewend;
Tot dat gy eens u zelven kent:
Dan zult gy voelen , door beschuldiging van binnen,
Dat gy de tochten van uw hart moet overwinnen.
.Het is een eigenschap der deugd,
Dat ze onze ziel ontfonkt tot vreugd.
Een die zich zelv' niet kent kan nooit die zoetheid sniaaken ,
En zoekt zyn ydle vreugd in waereldsche vermaaken;
Ja zelf in ondeugd als men ziet
Dat onder 't menschdom meest geschied.
Wat baat het eenen vorst de waereld te overheeren?
Zo by de tochten van zyn hart niet kan regeerera ?
En door de staatzucht weggerukt,
Al 't overig menschdom onderdrukt.
De wroeging quelt zyn ziel. De wanhoop doet hem vreezen.
In 't midden der triumf zien we in zyn angstig wézen

-- 32 -De zorg, dat niemand door verraad,
Of wraakzucht hem na 't léven staat.
By durft zyn eigen bloed , zyn vrienden; ja zyn vrouwen,
Uit vrees voor boos vergif, of laagen , niet vertrouwen,
En barst in laffe wreedheid uit.
Indien by deeze drift niet stuit,
Of edelmoedig word, slyt by 't rampzalig leven,
Dat hem nog overschiet , in straffen en vergeeven.
Daar in het tegendeel een held ,
Die zich de deugd heeft voorgesteld,
Min om zichzelf regeert , dan om zyn onderdaanen.
Zyn glorie kost zyn ryk of slabuur bloed noch traanen;
Ja al het menschelyk geslacht
Verheugt zich in zyn oppermacht ,
En leeft in zegen, door zyn loffelyk regeeren.
Diogenes. «Het menschdom blyft ten prooij van wolven leeuw (en beeren.
Sokr•ates. Ach mogt men eens ons Griekenland
Beschouwen in zyn ouden stand
Eer onze vrvheid door tyrannen wierd geschonden
Toen hier noch eigenbaat, noch staatzucht wierd gevonden.
Wanneer de Persiesche tyran ,
Met tienmaal honderd duizend man,
Na 't ydel geesten van de Heliespontsche baaren ,
Hoogmoedig na de kust van Griekenland gevaaren ,
Verstrooijd , verslagen en veracht,
Moest vluchten voor een kleine macht,
Die samen wierd gerukt van zeven Grieksche steden
Die met Themistokles, en andren, wondren deeden :
Daar Xerxes slechts een kleine boot
Tot zyn ontvluchting; overschoot,
En liet Mardonius, den veldheer zyner benden ,
Met zyn rampzalig heir, hier zwerven in eienden
Die, als by hier en daar een stad
Door wanhoop uitgeplonderd had,
Wel overwonnen wierd , geslagen en verdréven :
Maar de overwinning t►eet't ons weinig vruchts gegeeveu.
1-let onderlinge misverstand
Verscheurt ons eigen ingewand!
Athene ligt verwoest, en niemant wil 't herbouwen;
Men kan noch bondgenoot, noch burger meer vertrouwen;
Waar uit die rampspoed is ontstaan ,
Die Griekenland te grond doet gaan ?
Men trekt in vreemden dienst , en laat de stad in traanen.
Is niet n#vn Xenofon in 't heir der Persiaanen,
Daar by den jongen Cyrus dient ?
Schoon Artaxerxes , onze vriend
En bondgenoot , zich door zyn broeder zag bestryder► .
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Keer weder! volg uw meesters les,
Als veldheer Alcibiades.
Gy zult voor 't vaderland, en u meer roems verwerven,
Door op de muuren van Athene in 't puin te sterven ,
Zo Lacedémons oppermacht.,
Ons Attika ten gronde bracht,
Boe, heeft Lyzander,, dien men heden heeft verbannen,
Athene niet geque.d met dertig stads tirannen ?
Na dat by onze vaderstad
Door 't heilloos zwaerd veroverd had.
Lacedemónia ! ó Sparta! ó Athenen!
Boe is uw oude roem en zegen thans verdwénen !
Door eigenbaat en burgertwist
Is al uw glorie uitgewist.
Gy hebt uw helden door het oorlogszwaerd zien sneeven ;
LTw vroomste mannen uit den stoel des raads verdréven.
De Grieksche vryheid is gevlucht .
En smeekt den hemel zonder vrucht!
Dewyl ge uw rampspoed kent, leert ook u zelven kennen.
Al vliegt der oudren roem op duizend fenikspennen ,
Wat baat het, zoo de Grieksche jeugd,
Niet word gespoord tot heldendeugd,
Om alle uw haters en benyders aftekeeren,
Die heimlyk juichen, als ze uw krachten zien verteeren?
Waak op, ó helden , ik zie klaar,
Dat gy gehitst word aan elkaar.
Als ge afgestréden zyt , zult gy geen uitkomst vinden,
De Macedoner zal u één voor één verslinden ,
En leggen door zyn heerschappy
Den grond der Grieksche Monarchy,
Die op uw' vryheid eerst door 't zwaerd moet triumferen,
Om, als myn Damon spelt, de waereld te overheeren.
Waakt op! vereenigt met elkaar.
Verhoedt uw uiterste gevaar.
Gy hebt nog helden die voor uwe vryheid waaken ;
Die hunner oudren deugd en voorzorg niet verzaaken ,
Doorworstelend €. alle tegenspoed,
Door wys beleid en heldenmoed:
Volgt hun' getrouwen raad , ten zegen uwer stéden
Der goden gramschap werd' misschien nog afgebéden.
Dan word ons Grieksche vaderland
Hersteld in zynen ouden stand,
Door heilige eendracht , vreede, en onderling vertrouwen;
Dan ziet Minervaas stad haar muren weêr herbouwen
In vollen luister als voorheen,
Ten zegen van het algemeen.
Laat nu Anythus gif uit mynen honig zuigen;
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De waarheid kreunt zich geen gevaar.
Zy keert zich aan geen lasteraar.
Laat my de ondankbaarheid in haargin kerker zinken
Te schooner zal myn ziel in 't oog des Hemels blinken.
'k Zal na het drinken van 't fenyn
Een tweede Palamedes zyn.
Een ander vrees den dood : ik zal er my nleê streelen
Zy of ik sterf of slaap, dat kan my niets verscheelen.
Indien men eens zyn oogen slaat
Op menschen van een minder staat,
Hoe weinig zyn 'er die hun driften overwinnen.
Men volgt de dwaasheid in van zyn verdwaalde' zinnen
Vergaapt zich zelf aan de edelheid ,
En word van 't spoor der deugd geleid.
Wat baat de glorie aan de groote hovelingen
Die zich arglistig in de gunst der Vorsten dringen ?
Zy staan op 'tglíbbrig pad van eer.
Hun eige hoogmoed slaat hen neêr.
Vooral zoo zy den vorst in oorlogszucht doen blaaken
Om hunne vrienden, en zichzelven groot te maaken ,
Door 't plengen van onnozel bloed,
En roof van onregtvaardig goed.
Maar als de zegen door den oorlog is verloopen ,
En 't volk is uitgeput , gaan 's konings oogen open;
Dan merkt by wie hem heeft misleid
En met een ydle hoop gevleid.
Gelukkig zoo hy dan zyn rampspoed kan ontkómen ,
Wanneer een gunsteling by 't hof word aangenomen,
Die hem van goed en hoop berooft,
Of dingt na zyn onrustig hoofd...
Het baat geen raadsheer die beslommerd is van zorgen
En zelden rust geniet van d'avond tot den morgen.
Schoon hy zyn ampt niet roem bekleed ,
Indien hy weinig tyds besteed,
Om zyn gedachten van de waereld aftetrekken.
Diogenes. ((De pleiters plaagen hem als ravens met hun bekken.
Sokrates. Die onze Atheensche school beziet
Vind daar by elk de wysheid niet.
S Filozoofen ! die uw drift niet kunt bedwingen,
En niet elkander twist om ydele beuzelingen;
Wat word 'er niet geraaid , geknord
Wanneer uw hartstoet gaande word ?
Wat word 'er niet al schrifts met bittren inkt geschréven ?
Wat word 'er niet vol spyts den vroomsten aangewreven?
Uit wrok , uit geestelyken haat ,
Om hen te dreven uit hunn' staat `?
Hoe weet men 't heilig recht der schoolen niet te buigen
t/
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Door uw schynheiligheid misleid,
Om met de grootste bitterheid ,
Als rechter en party, uw broeders valsch te doemen!
Gy moogt uw' schoolschen haat ontveinzen en verbloemen
Dekt vry de klaauwer, van uw wrok
Met uwen 6lozoofschen rok:
Maar wie zal, die u kent, uw' lessen willen hooren?
Diogenes. Zo , Sokrates, dat 's braaf! vat hen by de ezelsoorenn.
Sokrates. Oreert gy mee , Diogenes?
Diogenes. Neen, 'k denk wat luid op yder les.
Sokrates. Denk dan wat zachter, of kom hier mijn plaats bekleeden.
Diogenes. Neen, vaar maar voort; want ik heb smaak in uwe reden,
Sokrates. Is dit de weg om aan 't gemeen,
Dat by u in 't gehoor verscheen,
Door zuivre lessen, die de harten kunnen raaken,
De heerlykheid der deugd met vrucht bekend te maaken ?
Gy zegt, dat gy de wysheid eert:
Maar heeft haar wet u niet geleerd,
Dat de onderlinge liefde uw harten moet ontsteeken
Heeft zy u ooit geleerd, u leed te mogen wreekeri
Met nyd en wrok en onbescheid ?
u Neen! zy eischt verdraagzaamheid....
Waakt , waakt voor uwen staat, á vadren van Athenea
De schooltwist is wel meer door uw gezag verdwénen.
Waakt, waakt! uit redenen van staat ,
En toomt den filozoofschen haat,
Eer gy gantsch Griekenland , in weêrwil van de wetten ,
Door list der huichelaars in vuur en vlam ziet zetten!
Xantippe. Daar zit een filozoofsche gek.
Ei zie! de quyl loopt uit zyn bek.
Wat doet de kaerel hier ? by kan noch zien , noch hooren
Geduurig ligt die vent de lappen van zyne ooren.
Ik meen die klapmuts met dien snoet.
Apelles. Ei denk , dat gy niet spreeken moet.
Laat tog uw oogen dus niet ginds en herwaart weiden ,
Of 'k zou genoodzaakt zyn met schildren uit te scheiden.
Diogenes, ïi'Iyn vriend, gy zit hier in den weeg.
Gy ziet of hoort ook niet ter deeg.
'k Verzoek u vriendlyk , dat gy liever wat gaat wandlen.
Gy hebt te weinig vrucht van 't geen wy hier verhandelen.
Diogenes leid doezen filozoof bij zijn oorlap de dezer uit.
Xantippe. Men laat dien kaerel, die daar slaapt,
En somtyds zo afgryslyk gaapt,
In deez' gehoorzaal dan hier ook niet langer blyven.
Diogenes. Gy slaapmuts kunt voor 't laatst uwe ooren nog eens wryEn wilt gy droomen , gaa na bed;(ven,
Dewyi gy d'aandacht hier belet.

- 36 _._.
Diogenes leid deezen filozoof mede de deur uit.
Is hier nog iemand die 't gezelschap mocht verveelen

Xantippe. Ja , niemant meer dan gy; door hier voor gek te speelen.
SOKRATES, vervolgt zijn vertoog.
Maar gy die de eedle wysheid mint,
En niet door haat of nyd verblind ,
De waare deugd betracht , en luistert na de réden :
Er. 't hoog gewigtig ampt , dat wy u zien bekleeden ,
In onze schoolen , niet bezwalkt ;
Uw' medelyden niet verschalkt;
Het geen gy leert beleeft , en zoekt u zely' te kennen;
De Alheensche wysheid zal uw lof door fenixpennen
Verbreiden tot de volgende eeuw ;
In spyt van al 't verward geschrceuw.
Wordt gy gelasterd door een hagel huij van schriften,
Door filozoofen die uw redeneering ziften ,
Die ze in den grond niet recht verstaan
En blaffen dom daar tegen aan;
Stelt uw vertrowwen op den hemel en uw' vrinden.
Schoon zy uit bitterheid zich tegen uw verbinden,
Wat voerenze uit? hun eigen val
Gelyk het namaals blyken zal.
Al wordt gy om uw deugd gelasterd en verdréven ,
Ja , tot den dood vervolgd , gy zult onsterflyk leeven.
Xantippe. Daar zit een malle lilozoof,
Die omgekocht is, zo 'k geloof;
Omdat ik hier ten spot aan yderéén zou strekken,
De vent doet anders niet dan vieze tooien trekken,
Terwyl ik stil zit op myn stoel.
'k Bruij straks myn toffel voor zyn smoel!
Diogenes. Gy filozofiesche aap , en malle tootentrekker,
'k Verzoek dat gy verhuist; gy zyt een twistverwekker.
Gy zyt gewaarschuuwd vriend , vertrek ,
Of wacht een toffel voor den bek.

Diogenes leid deezen (iloz of mede weg , en zegt:

Xantippe wees nu stil , en leen aandachtige ooren ;
Dan zult gy lessen , die U nut zyn , kunnen hooren
Dewyl de fouten van 't gemeen
Nu staan te volgen , één voor één.
Uw Sokrates zal wis niet van de vrouwen zwygen.
Wie weet wat lessen flus de juffers zullen krygen.
Ik bid u houd u dan wat stil.
Xantippe. t)enk niet dat ik dat hoeren wil.
Begint by dat, dan zal Xantippe ook eens oreeren ,
En hem , als wys eerés , den plicht der mannen leeres.
Apelles. Mevrouw hoe word gy dus verwoed?
Vergeet gy dat ik schildren moet?
Xantippe. Ik zit hier niet om zyn berispingen te hooren.
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Had ik het niet om u gedaan ,
Ik had al lang van hier gegaan.
Apelles. Stel u dus niet ten toon by zo veel achtbre menschen ,
Gy stoort onz' aandacht , ei , ik zoude u wyzer wenschen.
Xantippe. Tut! tut! word zyn geteem gesteurd,
Daar is zeer weinig aan verbeurd.
Sokrates. Zoo ik in myn gesprek nog verder voort zal vaaren ,
Verzoek ik stilte, en wensch dat yder moog' bedaaren.
Diogenes. Dan moet Xantippe heenen gaan.
Xantippe. Gv hebt veel meer dan ik misdaan.
Bruij uit myn huis; gy stoort hier d' aandacht van de heeren.
Apelles kan gerust dan luistren na 't oreeren....
Mag ik uw werk eens zien myn heer ?
Apelles. 't Is in de doodverw,, en niet meer.
Xantippe. Hoe is dit myn portret! wel foei! is dat aanminnig ?
Wat ziet dat wézen fel . afgryselyk en vinnig
b Aapehakkes der natuur ,
Dat wézen ziet afgryslyk zuur!
Hoe is tiet, vieze Griek ? of scheeren wy malkander ?
'k Bruij d' eersen ezel strak uit boosheid na den ander.
DIOGENES, neemende hei portret in zijn handen.
Uwe oogen lyken 't op een haar :
De mond en 't neusje wonderbaar!
Ziet vrienden , wilt dit beeld met aandacht eens bekyken ;
Als 't opgeschilderd is zal 't haar volkomen lyken.
Apelles. I)e ólozoofen hebben schuld;
Die brachten u in ongeduld.
Xantippe. t' Is of ik raazend word! moet ik my zien bespotten.
En dat in 't openbaar, van twee verwaande zotten!
Apel es. Het is met voordicht dus geschied.
Mevrouw, gij kent u zelven niet.
't Is waarlyk uw portret: als gy van drift ontsteeken,
U op een ander in uw grimmigheid wilt wreeken.
Hoor. Hang het in uw slaapvertrek.
Xantippe. Ik sloeg uw liever voor den bek!
Apelles. Wanneergy driftig word moet gy dit beeld aanschouwen;
Dan leert g'u nlooglyk in uw gramschap wederhouwen;
Wanneer gy ziet dat dit gelaad
Een vrouw, zo schoon als gy , misstaat.
Ik zal een wederga tot onderscheiding maken ,
Daar gy bezadigd zyt, en schoon, met roozekaaken,
Verliefd, en vol aanminnigtreid;
Dus spiegelt g' u in 't onderscheid.
Hang 't beeld van Sokrates dan tusschen die twee stukken.
Xantippe. Neen, neen, Aap...elles , neen , dat zal u niet gelukken.
Gy speelt hier meê voor filozoof:
Maar van een misselyk geloof.
*
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Diogenes zoekt my door slagen te bekeeren ,
En gy door schildren. Wel hier is al veel te leerera ,
'k Heb nu drie meesters: Sokrates,
Apelles en Diogenes:
Elk, wil, op zyn manier, myn plicht aan my beduijen.
Geef my de schildery. Ik zal ze op 't vuur doen bruiler.
Darla. Laat my het zien eer dat geschied....
Zo vinnig ziet Xantippe niet.
Apelles doe uw best haar schooner af te maaien.
Ik zal u ryklyk, zo gy 't kunstig doet, betaalen :
'k Ben ook niet met dat stuk voldaan.
Apelles. 't Zal morgen mooglyk beter gaan.
Mevrouw vergeef het my. Nu kan ik wel beseffen.
Dat gy in zulk gewoel onmooglyk zyt te treffen.
'k Heb in die tronie zelf geen zin.
Xantippe. Maak morgen ochtend dan begin.
Ik hoop dat ik dan wat bezadigder zal weezen ,
En gy de aanminnigheid uit myn gezicht zult leezen.
Sokrates. Wy spreeken deezen dag niet voort;
Want telkens word men hier gestoord.
Ja zelf Diogenes is niet gezind te zwygen.
Het is onmogelyk om hier gehoor te krygen.
Dacia. Ja, Sokrates, scheid liever uit.
Schoon ge in u yver zyt gestuit,
Hebt gy ons wel voldaan. Uw korte redeneering
Heeft onzen geest behaagd, en strekt aan my tot leering.
Gy filozoofen allemaal,
Elyft nog een weinig in de zaal.
Schoon Sokrates met zyn gesprek is uitgescheiden ,
Dient gy op deeze plaats een weinig tyds te beiden
Apelles, doe my dat pleizier,
Haal mynen schatbewaarder hier,
Dewyl ik op deez' plaats geschenken zal vereeren
Uit Artaxerxes naam.
Apelles. 'k Zal aanstonds wederkeeren.
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DARIA.

Atheensche heeren , gaat niet heen:
Maar weest getuigen van liet geen
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Wy uit des konings naar. den filozoofen schenken;
Opdat zy altoos zyn grootmoedigheid gedenken ,
En d' achting die by doorgaans heeft,
Voor' dien , die na de wysheid streeft.
Hy [zal Minervaas stad vervolgens blyken toonen
Van zyn genegenheid. Men zal my wel verschoonen
Dat ik myn naam noch staat verklaar.
Dat zal ik doen in 't openbaar
ZESDE TOONEEL.
APELLES , DE SCHATBEWAARDER,

de

slaaven

motet

de geschenken, PARR, SOKRATES , DIOGENES , XANTIPPE, THISBE , AxiMAisDER , EUFROZVNE , DE BAADEN,
DE FILOZOOFEN.

De schatbewaarder legt de boeken en 't goud op de tafel.
DARIA.

Hoogwijze Sokrates, dit boek met goud bewonden,
Werd u uit achting van den koning toegezonden.
't Zyn wyze schriften der Hebreen ,
In 't Grieksch vertaald, zo als ik meen.
Sokrates ontvangt het boek.
Euripides, vermaard , door uwe treurspéldichten,
Gespeeld op 't Grieksch tooneel, om 't volk door deugd te
(stichten
De koning zend u dit geschenk ,
Op dat men zyne gunst gedenk'.
Waar Sofokles, uw vriend en kunstgenoot, in weezen ,
'k Schonk hem een Oosters werk, dat gy nu door kunt leezen.
Euripides opstaande ontvangt twee boeken.
b Plato! waardste en wyste vriend
Van Sokrates, die u bedient
Van lessen uit zyn' mond, die gy hebt opgeschréven,
Waardoor gy nevens hem, eeuw in eeuw uit zult leven;
Ontfang deez' koningklyke gift.
Het is een raar Kaldeeuws geschrift.
Plato opstaande ant fangt het boek.
ô Aristippus! dien wy hebben leeren kennen
Als vriend van Sokrates, zie wat onze Ooster pennen
U leeren kunnen in dit boek.

-- 40 -Wy schenken 't u tot onderzoek.

Aristippus opstaande ontfangt het boek.

Kom Cehes ! vinder van het puik der tafereelen ;
Vol Zinnebeelden , die de geesten kunnen streelen
En leiden ouderdom en jeugd
Op 't spoor der wysheid en der deugd;
Ontfant dit zinryk boek , daar veel is uit te leeren ,
Ten nut van zulken, die de beeldenspraak waardeeren.

Cebes opstaande onifangt het boek.

Kom nader my Diogenes.

Diogenes. 'k Ontvang geen boek. Ik ken myn les.
Daria. Myn schatbewaarder deel de verdere geschenken

Den filozoofen , om aan 's konings gunst te denken.
Gy moet de beurzen met het goud
Dat onze zorg is toevertrouwd ,
Aan yder één voor één , wyize even groot zyn , deden.

Daria schenkt aan Sokrates een groole beurs mei goud, terwijl de
Schatbewaarder aan Euripides. Plato, Aristippus en Cebes elk
een diergelgke geeft : maar bit Diogenes koetenue zegt dezelve:
Diogenes. Myn vriend behoud dien senat, men mogt hem my ontsteeIk neem geen zorg of onrust aan.
Van niemendal kan ik bestaan.

(len.

Xantippe. Ontfang het goud . en geef het my, dan zal ik loopen
Om u een nieuwen rok en fraaije ton te koopen.

Diogenes. Tee, eer ik zulke dwaasheid deë ,

Ik bruijde 't liever in de zee ,
Als Krates heeft gedaan, al zoude ik moeten bédelen.
Xantippe. Ja :;y behoort niet by de filozoofische édelen
't Is goed dat Krates hier niet is:
Het ging in zee, dat is gewis.
DIOGENES , tegen Daria.
Geef 't aan die arme vrouw. Ik wil 'er niets van trekken.
Xantippe. Men kan uw hoogmoed, en uw dwaasheid klaar ontdekken
Door uw gescheurden mantel , vriend.
Diogenes. Dat is my nog eens toegediend
Door Plato, die daar zit te tuuren op zyn schatten,
Als ik zyn vloer bespoog en Persiaansche matten,
En by,, met hovaardy besmet,
My had zien wentlen in zyn bed.
Laat Sokrates zich ook door 't ydel goud beleezen?
Kent gy u zelf niet meer? dat deed gy nooit voor deezen.
Sokrates. Myn vrient , gy oordeeld hier verkeerd.
Geschenken heb ik nooit begeerd.
Diogenes Was Ajax door geen flits van 't scherpste staal te wonHet hart van Sokrates wierd edeler bevonden, (den ?
't Was schootvry voor een flits van goud.
'k Heb nooit uw' deugd zo zwak beschouwd.
Sokretes. Ik schep voor my in goud of schatten geen behaagen.
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'k Hebze Alcibiades en andren afgeslagen
Maar deeze gift houd ik voor goed.
'k Weet waar ik 't goud besteeden moet.
Diogenes. ik ben een hond , en wil noch vleesch noch brokken vreeDan die my van het volk zyn voor myn ton gesméten. (ten
Myn oude nap is aan een kant ,
Want ik kan drinken uit myn hand.
Heeft Artaxerxes my zyn schatten aangeboden ?
'k Heb niets van doen . wyl ik bezorgd word van de goden.
Daria. Bedenk u wel. Betoom u drift.
Versmaad gy 't goud ? outfang het schrift.
Diogenes. 't Ontbreekt Athene niet aan wyze en zotte boeken;
Maar wyze leezers moet men met lantaerens zoeken.
Van dien ze schryft , en die ze leest.
'k Wil met geen prullen in rr,yn ton belemmerd weezen.
In 't boek der waereid is genoeg voor my te leezen.
Sokrates. 'k Bedank den koning, uit den naam
Der filozoofen , die zyn faam
Verbreiden zullen, en hem dankbaar blyven.
Diogenes. Gy kunt tot dankbaarheid aan Artaxerxes schryven ,
Dat ik zo ryk ben in myn ton,
Als een die waerelden verwon.
De ragden en filozoofen opstaande , buigen zich voor Daria en
So/crates, en gaan, onder malkander stil redeneerende, met verwondering weg.
ZEVENDE TOONEEL.
SOKRATES , DARIA.
DARIA.

ó Wysgeer Sokrates, wy scheppen groot behaagen
In uwen ommegang. 'k Wens al myn leevensdagen
Te :lyten in de zoete vreugd
Van my te spieglen in uw deugd!
Wat heeft het my niet al verwondering gegeeven ,
Dat gy standvastig in uw' deugden zyt gebleven ,
In 't midden van de raazerny,
En ydle zucht tot heerschappy,
Van eene huisvrouw , die gewoon is u te quellen.
Hoe moet dit uwen geest inwendig niet ontstellen
Wy merken hoe gy word beproefd,
En worden in ons zely' bedroefd,
Dat gy door uw geduld haar niet kunt overwinnen.
Sokrates. Hoe zeer zy my bestormt , ik blyf haar trouw beminnen.
Voor deezen is zy zacht van geest,
En zeer beminnelyk geweest:
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Maar als de Atheensche raad, om 't groot getal der mannen,
Gesneuveld in den kryg , of uit de stad verbannen,
Gedrongen door den hoogen nood ,
Ten nut des vaderlands besloot,
Dat elk by de eerste vrouw een tweede vrouw mogt trouwen,
Heeft dit een jaloezy verwekt in veele vrouwen.
Sinds wierd Xantippe zo verwoed ,
Dat al 't bekoorlyk minnezoet,
De liefde die zy my voorheen heeft toegedragen ,
Veranderd is in haat. [k zag my deerlyk plaagen
Door haar, en ook de tweede vrouw.
Ik heb de vrucht dier dubbie trouw
My zelf ten nut gemaakt. Ik moest gelatig blyven
In 't onderling krakkeel van twee verwoede wyven.
'k Stond daagelyks voor hun woeden bloot.
De jongste, Myrtho, is reeds dood ;
Xantippe hoop ik zal het dwaaze hoofd eens buigen.
Ik zoek haar door geduld en liefde te overtuigen
En mist my dit; ik ben vernoegd,
in 't lot dat my is toegevoegd.
't Is ydel dat men zich om rampen wil bedroeven;
't Zyn zegeningen die een deugdzaam hart beproeven:
Maar geessels voor een dwaas, die blind
Vermaak in weelde en wellust vindt.
'k Zal n000it de schikking van den hemel tegenstreeven ,
Die my Xantippe tot een zegen heeft gegeeven,
Dcgria. Een zegen ? Sokrates. Ja , en zelfs tot vreugd;
Want ze is de wetsteen van myn deugd.
Darla. De stormen kunnen zich wel al te hoog verheffen.
Sokrates. Die waaijen me over 't hoofd. Zy kunnen my niet treffen,
Omdat het losse wolken zyn.
Naa storm volgt altyd zonneschyn.
't Waar immers dwaasheid om daar tegen aan te blaazen.
Dania. Ach! kon ik als een bye op uwe deugden aazen,
Wat zoog ik niet al zoetheids in !
Zie bier een groote koningin ,
^i Held der wysheid , die hier altoos wenscht te woonen.
Ik ben Dana, de vorstin der Amazoonen.....
Verwinnaar van uw ramp en druk,
't Orakel spelde my 't geluk
Dat ik den wysten mensch der waereld zoude aanschouwen !
Sokrates. Vermaarde koningin , beroemdste van de vrouwen,
Die Artaxerxes zuster zyt:
Uw deugd heeft my het hart verblyd ?
Vernedert ge u om by een filozoof te komen ?
Doria. Ja, Sokrates, ik heb myn intrek hier genómen.
Ontdekte ik mynen naam en staat,
Dan zou gewis de Atheensche raad,
.
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Verzwyg dan wie ik ben. Gy zult meer gunst érlangen.
ACHTSTE TOONEEL.
DARIA, SOKRATES , APELLES.
DARIA.

Wat wil Apelles ? Appelles. 'k Ben verbaasd!
En moet u stooren door den haast.
Ik breng een tyding die u rr;ooglyk zal verdrieten.
De raad vergadert zich met de Areopagiten.
Zy hebben onderling verschil,
Zo ik verstaa , om uwent wil.
Men twyffelt of ge in schyn der Amazoon Isméne,
Minerva zelf niet zyt , godinne van Athene.
DARIA tegen Socrates.
Wat bygeloovigheid myn heer!
So/crates. Vorstin, verwacht dan Godlyke eer.
't Komt door het deelen van uw' kostelyke schatten',
En zucht tot wysheid , die men avrechts zal bevatten.
.Daria. Men kome in tyds die dwaasheid voor.
Apelles , gaa. Verzoek gehoor
By Exenaetus. Gy moet hem de zaak vertoonen,
Dewyl by stadvoogd is. Hy zal ons wel verschoonen ,
Dat ik niet eerst by hem verscheen.
Verklaar hem de oorzaak.
Apelles. ik gaa heen.
Dacia. Neen, volg ons; want ik denk hem zelf een brief te schryven;
Opdat de priesterschap geen dwaasheid zal bedryven.
Einde van het derde bedrif.

VIERDE

13EDRYF.

Verbeeld de kamer, als in 't tweede bedrijf.
EERSTE TOONEEL.
XANTIPPE, APELLES.
XANTIPPE.

Apelles 'k wacht met ongeduld
Dat gy my morgen schildren zult.
Ik dien de kamer dan in tyds gereed te maaken.
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Xantippe. 'k Ben niet nieuwsgierig, neen, 8 neen:
Maar zeg my tog : wie is Ismeen,
Die zo veel schatten gouds en kostelyke boeken
Heeft uitgedeeld? wat komt zy in Athene zoeken?
My dunkt ze is grooter dan ze zegt.
Ik bid u, dat gy we onderrecht.
Apelles. Kunt gy wel zwygen ? Xanttippe. Ja. Apelles. Ik ook; en
durf aan vrouwen

Die zo nieuwsgierig zyn, geen groot geheim vertrouwen.
Xaniippe. Ik zie haar altyd aan met schrik.
Zy ziet zo stuurs elk oogenhlik
My in 't gezicht , dat ik met reden heb te vr eezen ,
Of ik wel lang voogdés van Sokrates zal veezen.
Apelles. Ei ! neem dan maar een kort besluit.
En dryf haar met uw' bezem uit.
Want gy behoeft van haar geen overlast te lyden.
Durft gy met dat geweer geen Amazoon bestryden ?
Xaniippe. Neen : manar een laffen schilder wel.
Apelles. Slevrouw,, gy ziet wêer al te fel.
Ik vrees dat ik u nooit zal tret;en naar het léven.
Als wy alleen zyn zal ik u geen aanstoot geeven,
Waardoor uw hartstocht gaande word.
Bedenk u eens: een uur is kort.
Zond gy geen enkel uur bezadigd kunnen lllyven
Xantippe. En waarom niet? als ik geen stof heb om te kyven
Ben ik zo zacht als eertig niensch.
Apelle , . 'k Zal u dan schildren naar uw wensch.
Ik maak 'er staat op: maar gy moest my niet misleiden,

Een uur geduld ... .

XANTIPPE , uitbarstende in gramschap .

Een uur ? .... ik denk 'er uit te scheiden.
Gy zyt te filozo^.:fs , te fyn.
Nu wil ik niet geschilderd zyn!

Bruij uit nwyne oogen, eer myn geest mogt gaande raaken,
Om met my ii' nagels eens te scheldren op uw' kaakera !
Apelles. Uw schilderkunst staat my niet aan.
Daar komen menschen. Ik zal gaan.
TWEEDE TOONEED.
AXIMANDER, XANTIPPE , EUFROZYNE.
AXIMANDER.

Mevrouw, ei zeg. Heb ik te hoopen of te vreezen?
Zult gy myn liefde nu nog langer tegen weezen ?
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Xantippe. Gy zyt wat haastig, jonge heer:
Maar hoor wat ik van u begeer:
Gy moet Diogenes, die plaag van alle plaagen ,
Op de eerre of de andere wys uit onze buurt verjaagen.
En doet de vent u tegenstand,
Steek dan zyn ton maar in den bran i.
Als gy dien babok hebt uit onze buurt gedréven.
Vraag dan log ééns of ik myn dochtei u zal geeven.
Aximander. Mevrouw hoe durf ik dat bestaan?
De brand kon verder overslaan.
Xantippe. Spreekt my niet tegen, zo wy vrienden zullen blyveee.
Hoor , 'k zal u sterken met een aantal braave wyven,
Die ik 'er toe heb omgepraat
Om hem te dryven uit de straat.
'k Heb hem zo zwart gemaakt by 't vrouwvolk als een nikker.

Zy meenen dat hy in zyn ton speelt voor verklikker.
DERDE TOONEEL.
AXIMANDER, EUFROZYNE.
AXIMANDER.

Myn lief hoe kont haar dit in 't hoofd.
Zy schynt van haar verstand beroofd.
Eufrozyne. [Ii zou Diogenes uit vriendschap liever vraagerg
Of hy genegen is voortaan wat zorg te draagen
Dat by myn moeders gramschap myd'.
Ik weet dat gy bescheiden zyt.
Daar is by zelf. Ik gaa, 'k laat u in vrijheid spreeken.
VIERDE TOONEEL,
DIOGENES , AXIMANDER.
AXIMANDER.
Men dreigt, Diogenes , uw ton in brand te sleeken,
Zo gy niet uit de buurt verhuist.
Diogenes. Daar ben ik weinig meê verkuist.
Aximander. Het is van hGoger hand den wyven aanbevólern.
Diogenes. Ja praatjes voor de vaak. Uw zinnen zyn aan 't dooien.
Gy zyt verbysterd door de min.
Dat blaast Xantippe u mooglyk in.
Daar is geen twyffel aan. Zy zoekt my quyt te raaken.
Maar 'k ben door 't dreigen van dat wyf niet bang te maakel.
Zy kome eens stormen op myn vat:
'k Zal haar verwachten; zeg haar dat.
LANGENDYK. III. 1
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Maar veyer,, zeg: wat quaad hebt gy zo jong bedréven
Dat gy uw vryheid aan een wyf moet overgeeven ?
Kent gy den aart der juffer wel?
Vreest gy niet dat het booze vel,
Baar moeder , zo veel quaads zal zaaijen tusschen beiden,
Dat gy genoodzaakt zyt om van haar af te scheiden ?
Aximanuer. Neen, zy is van een zacht gemoed.

Het sinert haar 't geen haar' moeder doet.

Zy houd gestaag de deugd van Sokrates voor ooggin.
Diogenes. b Dwaaze jongeling ! de min heeft u bedrógen.
De glans der schoonheid maakt u blind.
Zeg waar men goede vrouwen vind?
Aximander. De gantsche waereld door, indien wy't recht beschou(wen,
Zyn goede en quaade mans, en goede en quaade vrouwen.
Dat lief, dat tedere geslacht ,
't Welk om haar schoonheid word geacht,
Is ook met deugd begaafd , en waardig om te roemen.
Men zou in deeze stad ligt duizend juffers noemen,
)Jegaafd met deugden en verstand.
De helden van ons Griekenland
Zyn meerendeels gepaard niet schoone en vroome juffers.
Zo gy haar lastren wit, doe dat by oude suffers;
..laar by geen eedlen jongen heer
Als ik, die haare deugd waardeer.
Verwaande filozoof, wat durft gy al verzinnen ?
Breng u de liefde van uw' moeder eens te binnen.
Of is zy ook een teef geweest?
't Zou schynen aan uw hondschen geest
Dat gy ge w orpen zyt, en niet behoort by menschen:
O Jonge filozoof, 'k zou u niet zotter wenschen:
Uw dwaaling houd u zo verblind,
Dat gy u niet in staat bevind.
Om 't vrouwelyk geslacht verdienden lof te geeven.
Diogenes. Uw dwaasheid heeft haar tot den hemel toe verhéven :
Maar gy vergaapt u aan den schyn.
't Kan weezen dat 'er goede zyn.
Axirnander. 't Kan weezen ? 't is wel waar, verachter van de vrou(wen.
Waarom bemint gy niet.
Diogenes. Om dat ik niet wil trouwen:
Want of men 't doet of eat men 't laat
Zegt Sokrates, 't is altyd quaad.
De vryheid lykt myn best. Aximander. Dat kan ik niet ver (liezen.
Is 't beide quaad . dan zal ik 't minste quaad verkiezen.
Want ik begryp, dat die 't niet doet,
Zeer ongevoelig weezen moet.
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De man word om de vrouw, de vrouw om hem gebooren.
Hield deeze schikking op; het menschdom ging verlóren.
I)iogenes. Geluk dan in de slaaverny.
Gy hebt gelyk: maar 'k hou my vey.
De Grieksche bufferschap zal u haar gunst betoonen,
En in 't Olympiesch spel met groene lovren kroonen ,
Wyl gy haar dus beschermen kon.
Trouw dan; al waar het voor myn ton.
'k Zal die, om uwentwil, niet mirtfestoenen eieren :
Dewyl gy trouwen zult met een der schoonste dieren:
De dochter van myn Sokrates.
A _ximander. Daar komt by zelf, Diogenes.
VYFDE TOONEEL.
SOKEATES , DIOGENES , AXIMANDER.
SOKRATES.
'k Hel) u verzocht, om zelf let uit uw' mond te hooien.
MViyn vriend, my quam met veel verwondering te vooren ,
Dat gy Xantippe met uw stok
Gejaagd hebt in uw morsig hok.
Diogenes. 't Is waar. Dit is gescheid; opdat ik haar zou leeren,
Gelyk 't haar plicht is, u, als man en huisvoogd te eeren.
Sokrates. Moest dat met slagen juist geschiên
Diogenes. Ik was belust om eens te zien
Of ik dat booze vel den kop zon kunnen buigen,
En met de lessen van haar bezem overtuigen,
Dien ik haar eerst ontwrongen had.
Ja, 'k deed haar kruipen in myn vat.
Ik zag hoe gy van haar in 't aanzicht wierd gespógen ;
Ja zelfs ontmanteld. Dit verwekte mededógen.
Ik deed haar luistren na de les
Van liilozoof Diogenes.
Sokrates 'k Verzoek u ernstig haar geen lessen meer te leeren.
Men kan de vrouwen door die middlen niet bekeeren
Zie haar voor zwakke vaatjes aan.
Diogenes. Dan moet in' 'er hoepeltjes omslaan;
Vooral indien men aan de gisting kan bemerken
Hoe 't vaatje barsten zou als 't vocht begon te werken.
Xantippe is al een mislyk vat,
Dat ligt kon barsten aan het nat.
So/crates. Gy deed my gantsch geen dienst. Hebt gy my hoorera
(klaagen ,
Dat ik onmachtig ben myn leed te kunnen draagen ?
In plaats van hulp heeft uw geweld
)lyn huis in rep en roer gesteld.
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Ik hoop dat gy my nooit die vriendschap meer zult toonen.
Gy doet my dienst zo gy wat verder op wilt woonen.
Zo lang gy blyft in deeze straat,
Zal zy gedenken aan die smaad.
Diogenes. Ja laat haar aan die smaad haar léven lang gedenken.
Bericht haar , dat ik haar vergiffenis zal schenken
En als een eerlyk filozoof
-

Myn vriendschap en myn ganst beloof;

Mits , dat zy dan haar leed niet onbesuisd zal wreeken
Door met een deel gespuis myn ton in brand te steekels.
Daar is zy.
ZESDE TOON EEL
DIOGENES , XANTIPPE, SOKI;ATES.
DIOGENES.

Hoe zyt gy gezind?
Ben ik uw and? of uw vrind ?
't Staat in uw keur met my in vreede of twist te leeven.
Xantippe. 'k Ben dat gebruij al moe. 'k Zal 't u quansuis vergeeven;
Mits gy terstond uw ton verkruijt ,
Eer by in 't water word gebruid.
Diógenes. 'k Wil wel verhuizen: maar ik kan niet eer voor morgen.
'k Dien tyd te hebben om mijn inboel te bezorgen.
Xantippe. Uw inboel! Sokrates. Zyt gy nu voldaan ?
Xantippe. Ja als by morgen weg wil gaan.
ZEVENDE TOONEEL.
SOKRATES , XANTIPPE , AXIMANDER , EUFROZYNE.
SOK RATES.

'k Heb na dien jongen heer vernomen bv zyn vrinden.
't Is alles wel : maar 't is bezwaarlyk goed te vinden:
Zy zyn nog jong en onbedacht.
't Is nutter dat men nog wat wacht.
Men overweeg het wel. De zaak is zeer gewichtig.
Xantippe. Gy spreekt als filozoof : die menschen zyn omzichtig.
Gy houd niet van de schielvkheid.
Sokrates. De jeugd word ligt door schyn misleid.
Xantippe. Dat kan wel weezen, naar wat hebt gy meer te zeggen ?
Sokrates. Dat ik genegen ben om 't nader te overleggen.
Xantippe. Wel om dat gy 't nog overlegt,
Zo denk, en houd het voor gezegd ,
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Dat ik, in spyt van u, terstond myn woord wil geeven.
Hoor , wyshoofd Sokrates, hier baat geen tegenstreeven;
'k Wil dat gy 't aanstonds toe zult staan,
En dat het huwlyk door zal gaan.
,Sokrales. Gy zyt wat haastig. Xantippe. Gy wat langsaam. Sokrales. Treed dan nader;
Myn kindren , veel geluks ! ik stem het toe , als vader.
Xantippe. Zoo haastig? in één oogenblik ?
Daar ben niet meê in myn schik.
De zaak is van gewicht. Ik moet het overleggen.
En denk, in spyt van u, in lang geen ja te zeggen.
.4xiinander. Ach! moeder geef ons ook uw stem!
Uw woord heeft hier een groote klem.
'k Ben altoos tot uw dienst ; zelf met gevaar van 't leeven.
Xantippe. Myn heer, ik zal.... 'k zal niet.... 'k zal u myn dochter gee-

o

Aximander.
Onverwacht geluk! wat vreugd!
o Sokrates ik volg uw deugd !
Mevrouw 'k zal u voortaan als moeder achting draagen ,
En poogen niets te doen het welk u zal mishaagen.
Aximander omhelst Eufrozyne
En gy myn lieve hartvriendin ,
Bevestig haast myn trouwe min,
Door in den tempel my uw rechterhand te geeven!
Eufrozyne. Ik zal den hemel noch myn ouders tegenstreeven.
Na dat de twee gelieven hunne ouders omhelsd hebben ,
zegt SOKRATES.
Leeft lang in eendracht. liefde en rust.
Sokrates willende Xantippe omhelzen en geluk wenschen sloot
zij hem van haar af, zeggende:
Xantippe. Bruij heen ! 'k wil niet dat gy my kust.
Gaa kus uw Amazoon , uw boeken en uw pennen!
Gij kent u zely' , en zult haar ook wel leeren kennen.
ACHTSTE TOONEEL.
EUFROZYNE , XANTIPPE , AXIMANDER .
EUFR..OZYNE

Ach moederlief, 'k zie dat gy schreijt.
Xantippe. Och ja ! ik schreij uit grimmigheid!
Ik plaag een ander, en ik voel my zelve plaagen!
Aan wien zal ik myn nood, dan u myn kindren, klaagen?
Waar Sokrates zo deugdzaam niet ,
Dan zag ik 't eind van myn verdriet.
'k Ben grimmig! 'k ben jaloers, omdat ik moet aanschouwen
Dat by gestreeld word om zyn wysheid van de vrouwen!
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En welke vrouwen? 't fier geslacht
Dat woest van aart naar glorie tracht..
Isméne schynt quansuis de wysheit hier te zoeken;
Zy zit naast Sokrates te prevlen in de boeken
En ziet den man zo vriendlyk aan ,
Dat Bier wat anders om moet gaar,.
'k Vrees zo die wysheid eens ontaard in quaade luimen
Dat ik met schimp en smaal het huis zal moeien ruimen.
Eufrozyne. Ach ! moederlief! geef my gehoor.
Gy stelt u zely' liet ergste voor.
De lust tot wys' ► eid heeft haar tot de reis gedréven.
Xantippe. Ik denk dat zv alleen zich llerwaart heeft begeeven
Om iets, dat ieder is 'bekend !
En de amazoonen zyn gewend.
Haar koninkryk bestaat alleen uit stirydbre vrouwen.
Zy reizen hier en ginds om heimelyk te trouwen.
De meisjes worden , naar haar wet,
De linker borsten afgezet ,
Om in den kryg bequaam de boog te kunnen spannee.
De knechtjes zenden zy verminkt aan haarti mannen.
Is dan myn vrees zo ongegrond ,
Dat ze in een heimlvk minverbond ,
Een wysgeerésje zoekt by Sokrates te teelen ?
Zy komt hier niet vergeefs om schatten uit te deden.
Eufrozyne. Ach! moederlief , ik Iaen beschaamd
Gy spreekt een taal die niet betaamt.
Zy zyn te hoog van geest om van de deugd te scheiden.
Xantippe. Ach kind gy weet niet hoe de fijnen ons misleiden'
Zy zal de vrouw zyn naar den geest ,
En ik naar 't lichaam. 'k Ren een beest,
Een dier, een booze teef, zo als my word verweten.
U w vader, lieve kind, zal my gerust vergeeten.
Aximander. De man is immers styf en oud.
Rantippe. Hy word van my niet veel vertrouwd.
Ik denk om Myrtho nog.
Eufrozyne. Waar word gy heen gedréven ?
Daar drong de wet hem toe, in 't beste van zyn léven.
Xantippe. Daar komt by met zyn Pallas aan.
'k Wil haar niet spreeken. Laat ons gaan.
NEGENDE TOONEEG.
DARPA , SOKRATES.
D ARIA.

u Groote filozoof, ik moet u iets verklaaren.

Wanneer ik met myn stoet was uit myn ryk gevaaren,
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Begroet had, als ik ben gewoon,
Uit liefde en eerbied voor myn' koninklyken broeder:
Darius Nothus zoon, geteeld 'by myne moeder;
Heb ik metéén aan hem ontdekt ,
Hoe my de zucht tot wysheid trekt
Om in Athenen , u , 8 Sokrates , te aanschouwen.
'k Begaf my op de reis , verzeld van weinig vrouwen.
Bedekkende myn naam en staat.
My kleedende in dit reisgewaad.
Ik denk myn sluyerkroon niet op het hoofd te draagera
Voor dat ik offren zal , naar 's konings welbehaagen,
Den ryken kry,shuit, dien ik won,
Wanneer de broedertwist begon :
Als Cyrus moeder, door de staatzucht aangedréven ,
Door snoode muitery myn broeder stond na 't leven.
Maar eer ik herwaart my begaf,
Leide ik myn plicht te Delfos af,
Om aan den drievoet van Apolloos tempelkooren
't Orakel, op 't gebed der priesterschap, te hooren.
Heldin (dus wierd het my gemeld)
Vereeniq met den wysten held:
Dien, die zichzelven kent. Ik geef u te overleggen
Ht o,wyze Sokrates, wat deeze spreuk wil zeggen.
Sokrales. Die spreuk , doorluchte koningin,
Begryp ik in een duhhlen zin.
Men dient die Delfostaal te weersen en te wikken.
Daria. Ik zal my naar den zin van dit Orakel schikken.
TIENDE TOONEEL.
SOKRATES, alleen.

ó Hemel ! dacht ik dat een vrouw
My door een vraag beproeven zou!
Is 't lust tot wysheid die haar herwaart heeft gedreven?
Wat antwoord zal ik best der koninginne geeven?
Wat vreemde liefde quelt haar geest!
Maar myne ziel het aldermeest!
Apolloos priesterschap. gy legt ons mooglyk laagen ?
Zal ik u na den zin van dit orakel vraagen.
0 Hemel , die ons nooit misleid
Door list of dubbelzinnigheid!...
Gy hebt myn hart verlicht met meer dan zonneklaarheid.
Ik zal de orakeltaal uitleggen naar uw' waarheid,
En my bedienen van een les,
Betamelyk aan Sokrates;
Opdat die koningin, wier wysheid wy waardeere; ,

--52Ook op zichtelven door de deugd moog' triumfeeren.
O Liefde ! daar myn ziel in blaakt.....
'k Zie dat Xantippe my genaakt.
ELFDE TOONEEL.
XANTIPPE, SOKEATES.
XANTIPPE.

Myn beer! niyn Sokrates! ik ben benieuwd te hooren
Of ik geheel en al uw liefde heb verloren,
Die gy my voormaals hebt getoond.
't Is waar. 'k Heli u somtyds gehoond:
Maar menigwerf getracht. myn driften in te binden
Doch 't is vergeefsch geweest. 'k Weet nergens rust te vinden.
Maar 'k voel nu door de jaloezy,
Die my vervoert tot raazerny,,
Dat ik u teêr bemin. Myn liefde is weêr aan 't blaaken ,
En wil niet dat uw hart my iemand zoude ontschaaken.
Sokrates. Zodat het eindlyk u behaagt
Dat gy my wederliefde draagt?
Toon my die liefde dan; op dat ivy rust genieten.
'k Zal niets bestaan dat u met reden kan verdrieten.
Xantippe. Maar zou die deftige amazoon,
Die zo bekoorlyk is en schoon ,
My van uw liefde door haar' wysheid niet berooven ?
Sokrates. Weêrt.oud u. Koom die drift, die jaloezy, te boven.
Xantippe. Indien zy door arglistigheid
Het hart van Sokrates misleid ,
Zal ik , hoe groot zy is , haar onverzoenlijk haaten
En middlen zoeken om haar 't huis te doen verlaaten.
Ja schoon ze ons groote schatten deelt,
Heeft zy Xantippe lang verveeld.
Sokrates. Draag uw voorzichtig om haar gramschap niet te ontsté'k Bemin u teder, en ik zie uw' zielsgebreéken (ken
Voor vrouwelyke zwakheid aan.
TWAALFDE TOONEEL.

Thisbe en de Schatbewaarder beluisteren Xantippe en So/crates.
SOKI1ATES , XANTIPPE , THISBE, SCHATBEWAARDER.
XANTIPPE.

Dat heb ik meer van u verstaan.
Indien 't geveinsdheid zy , zult ge ongelukkig weezen !
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Xantippe. Ja leer zachtmoedig zyn! wel wis!

'k Weet niet hoe dat te leeren is.

Sokrates. Omhels de deugd , en toom ondeugende gedachten,
Dan leert de Hemel u al wat gy moet betrachten.
XANTIPPE,

hem aanvliegende.

Ik ben u dankbaar voor die les.
'k Omhels myn lief! myn Sokrates!
Sokrates. laat los! gy wurgt.... laat los.... wilt gy myn keel toeuypen?
Xantippe. Ik wil de liefde, die 'k u draag, u doen begrypen !
THISBE

, tegen den Schatbewaarder.

Vlieg toe! men help hem uit den nood.
Sokrates. Xantippe uw liefde is al te groot!

Thisbe. Ontwyk haar, Sokrates; uw lyf is hier niet zeker.
DERTIENDE TOONEEL.
XAt' TIPPE, TIIISEE, DE SCHATBEWAARDER.
TiinsBE.

Hoe zyt gy dus ontzind ? Xantippe. Vraag dat dien echtver(breeker
Thisbe. Ik raad u, maak hier geen misbaar.
Indien ik niet gekomen waar',
Had ge in uw raazerny hem ligt gebracht om 't léven.
Gy zyt beluisterd. 'k Weet al wat gy hebt bedréven,
En eisch voldoening , hoos serpent!

Thisbe trekt het zwaerd.

Beef! beef! verwacht uw leevens end !
Xantippe. Help! help! Minerva help! ach, neem my in uw' hoede!
Thisbe. Neen zy zal Sokrates beschermen voor uw' woede!
ó Feeks! hoe komt gy dus ontzind ?
Xantippe. Ik merk dat hy lsrr,ene mint!
Thisbe. Voorzeker mint hy haar; en zy bemind hem weder.
Ik zeg non meer, mevrouw , Ismene mint herd teder.
Een onuitspreekelyke vreugd
Geniet ze in 't spiegelen zyner deugd.
Ja, stond het in haar' macht , nooit zou zy wederkeeren
Na 't Amazoonsche ryk : maar hier de rust begeeren;
Doch ze is zoo laag niet van gemoed
Dat zy onkuische liefde voed;
Ook is zy niet gezind uw huuwlyksband te breeken.
Een eedler minnedrift heeft hare ziel ontstéken.
'k Moet u verlaaten : 't is myn plicht

Dat ik haar aanstonds onderricht ,
Wat hier is omgegaan. Ik zal hier wederkomen.
't Is nodig dat gy in bewaaring word genomen.
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Dat zy niet vlucht. Houd scherpe wacht.
VEERTIENDE TOONEEL.
XANTIPPE, SCHATBEWAARDER.
XANTIPPE.

Ach kon ik aan nhyn drift den vollen teugel geeven
Dan wierd al 't vreemd gespuis myn wooning uitgedréven'.
De Jaloezy verscheurt myn hart!
ik word veracht, beschimpt , gesard
En met het zwaerd gedreigd, ja, in myn huis gevangen
Ach! niemant kreunt zich , welk een spyt ! aan myn belangen!
8 Snoode medeminnaares!
Verleidster van myn Sokrates,
Hy word van u bemind , en by bemint u weder .
Ja; 'k heb te veel verstaan , Ismene mint hem teder!
En ik ben machteloos dien hoon
Te wreeken op deeze Amazoon !
Eer ik de heerschappy zonde in myn huis verliezen

En haar naar de oogen zien , zal ik den dood verkiezen!
Daar is zy....
VIJFTIENDE TOONEEL.
DAd A , XANTIPPE, SOKRATES, THISBE , SCHATBEWAARDER.
XANTIPPE

, tegen Daria.

Is het u bericht ?
.Duria. Zwyg !... Breng haar voort uit ons gezicht'.
Xantippe. Ach ! waarde Sokrates, wat zal my wedervaaren?
Daria. Geleid haar naar 't vertrek , daar gy haar kunt bewaargin.
ZESTIENDE TOONEEL.
DARIA , SOKRATES.

DARIA.

Vergeef ons dit b Sokrates.
't Is nodig, dat ik als voogdes
My aanstel in uw huis. Denk dat dit mogt geschieden.
Zij werd bewaard uit vrees dat zy ons mocht ontvlieden,
En in haar gramschap iets bestaan,
Het welk ons zou ter harte gaan.
Stel uw gerust. Men kan in huis zich nu vertrouwen.
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Sokrales. Wel aan doorluchte koningin,
't Orakel houd niet anders in,
Dan, dat gy door de zucht tot wysheid aangedreven,
De deugd omhelzen moet, en volgen al uw léven.
Dacia. Maar let ter degen op den zin;
't Houd , dunkt my, nog iets naders in.
Sokrates. Niets meerder, dan dat gy de wysheid moet beminnen ,
Van een die machtig is zichzelven te overwinnen.
Daria. Die overwinning heeft , zo 'k meen,
De groote Sokrates alleen.
Luid niet het antwoord van de orakelstem voordeezen ,
Wanneer gevraagd wierd wie de wysste mensch mogt weezen.
De wijsheid van Euripides
Streev' boven die van So fokles :
Maar Sofroniskus zoon zal hooger zich verheffen,
En alle menschen ver in wysheid overtreffen.
Dus heeft de godspraak u verklaard
Voor d' allerwysten mensch op aard.
Maar 't myne is niet zo klaar. Indien ik 't uit zou leggen
Vergeef 't my Sokrates! zoude ik iets naders zeggen.
Let eens wat ons de godspraak meld
Vereeniq met den w yssten held:
Dien die zich zelven kent. Ik zou het dus verklaaren:
Dat wy, vereenigd voor de goden , moeten paaren.
Sokrates. 't Orakel heeft uw' geest misleid ,
Door deeze dubbelzinnigheid.
Bedenk u wel, vorstin; dan gaan wy saam verloren.
Dat ongelukkig lot zy u noch my beschóren !
Daria. Gelooft ge in Delfos godspraak niet 9
Sokrates. 'k «'eet dat daar veel bedros geschied.
't Orakel daar orr, hoog, dat wy alleen waardeeren ,
Leert ons eer, liefde die in 't hart moet triumfeeren :
Geen wellust die de ziel bedriegt
Maar liefde die ten hemel vliegt.
De weelde, myn prinses, is voor de ziel verderflyk.
Myn ziel bemint uw ziel; zy heide zyn onsterflyk ,
En moeten rein ten Hemel gaan,
Daria. 'k Neem die vereeniging dan aan.
't Orakel dat gy spreekt, u ingestort van hoven,
Wil ik veel liever dan de Delfostaal gelooven;
Waar door myn geest in twyfling viel.
ZVy zyn vereenigd naar de ziel.
Ik volg de wysheid na , die me overtuigt van binnen.
Sokrates. o Groote koningin dan zult g' u zely' verwinnen.
Darla. 'k Ben u, 0 Sokrates, verplicht.
Gy hebt myn twyflend hart verlicht.
Ik voel een yvervuur in myn gemoed ontstékec ,
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Om in myn koninkryk de wysheid aan te queeken...
Maar 'k hoor daar iemand die ons stoort.

ZEVENTIENDE TOONEEL.
TIIISBE , DARIA, SOKRATES.
THISBE.
't Is tyd dat gy Xantippe hoort.
Zy heeft u samen iets gewichtigs te openbaaren.
'k Heb haar geboeijd: maar ze is een weinig aan 't bedaaren.
Ze is aan de kamerdeur. Zy schreijt.
Darla. Gaa, dat zy binnen 'werd' geleid.
ACHTIENDE TOONEEL.

_XANTIPPE , DARI A , S0KP TES , THISBE ,
DE SCHATBEWAARDER.

XANTIPPE.
Ik kom hier niet om u vergiffnis af te smeekes ,
Maar om de banden van een huwelyk te breeken ,
Dat my vervoert tot raazerny!
Ismene, ik geef de heerschappy,
In 't huis van Sokrates, aan u gewillig over.
'k Ontslaa hem van myu echt. Vleij, streel hem, en betover
Zyn' zinnen; want ik ben verheugd
Dat gy hem van het spoor der deugd,
Daar by zyn roem op draagt, wist in uw net te trekken.
Xantippe zal niet meer u tot verhindring strekken.
Darla. Neem haar de boeijen van de hand.
Xantippe. 'k Weet dat by in uw liefde brand.
Gy kunt met hem gerust u oefnen in de boeken;
En na een wysheid, die ik ook gezocht heb, zoeken:
'k Meen in de boeken der natuur.
11w leeslust staat Xantippe duur!
Laat my dan , Sokrates, de gunst van u verwerven,
Dewyl 't myn noodlot schynt dat ik van spyt moet sterven ,
Dat, eer ik uit Athenen trek,
En al het volk ten spot vertrekk',
Van armoe niet vergaa. Indien ik u voordoezen
In 't bloeijeu myner jeugd pleeg lief en waard te weezen;
Geef my, wel eer myn waarde man ,
Tyn aangebrachten bruidschat dan;
Opdat ik naar myn staat in ballingschap moog' leeveu.

Sterar in myrie bede. Ik zal na Argos my begeeven.
Myn kind verzet my op de reis
Met Aximander. Dit 's myn eisch!
Dacia. Xantippe wees getroost. ik zal maar weinig daagen
Verblyven in uw huis. Ik wil u niet verjaagen.
Uw argwaan plaagt u zely' te grof.
Xantippe. Neen , Sokrates , gun my verlof.
Geef my myn bruidschat , met myn brieven en juweelen ;
Dan kunt g' uw amazoon gerust, met wijsheid streelen ,
Terwyl zy al dat lieflyk zoet
U met schenkaziën vergoed.
Sokrates. Bedenk u wel , Xantippe, eer gy my zult verlaaten.
Schoon ik wel reden heb om u te kunnen haaten,
Min ik u teerder dan gy weet.
Uw opzet is my waarlyk leet.

Schikt dit de Hemel dat gy van ons af moet scheiden?
By kan 't ook schikken om u. wederom te leiden.
Gaa da na Argos met uw kind ,
Ik weet dat gy het teder mint.
Ik zal aan u veel meer dan uwen bruidschat schenken.
Maar overwin uw drift. Gy kunt u nog bedenken.
Xantippe. Neen , Sokrates , 'k heb my bedacht.
'k Wordt hier beschimpt, gesard , veracht ;
Ontslaa my dan. Ik durf myn hartstocht niet vertrouwen.
'k Vertrek, eer ik iets doe, liet welk my mocht berouwen.
Einde van het vierde Bedryf.
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Verbeeld de straat , als in 't eerste Bedrijf.
EERSTE TOONEEL.
SOKRATES, XANTIPPE.
SOKRATES.
Gy zyt op uw verzoek, myn kind,
Ontslaagen van het huisbewind.
Gy hebt het dus gewild. 'k Mogt u niet tegenstreeven.
'k Heb u den bruidschat, op uw' eisch, weèrom gegeeven.
Ja u veel meerder begeleid,
Om van geen onrechtvaardigheid
By u, of Wien het zy, verdacht te willen weezen.
'K Heb u getrouw bemind , en gy my ook voordeezen.
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Xantippe. Is 't mooglyk ! voelt gy zulken smart ?

Dat zal wel overgaan. 't Is waar gy moet my missen:
Maar de Arnazoon zal ligt die traanen kunnen wissen.
Een vrouw , als ik, vergeet men lligt.
Maar evenwel , ik ben verplicht
Om u te danken voor uw gunstige geschenken.
Gy overtuigt my zo, dat ik niet ligt zou denken
Van u te scheiden, neen, b neen
Indien de liefde van lsmeen'
U, zonder dat gy 't wist , niet had in 't net gekrégen
Gy kent , a Sokrates, u zelven niet, ter dégen.
Sokrates. Ik ken myzelv' zo wel , dat ik
Voor weelde en ydler, wellust schrik.
Xantippe. Ik ken myzelv' zo wel , dal. ik van drift ontstéken,
Zo ik hier langer bleef , myn leed zou moeten wreeken.
'k Ontwyk dan liever u , en haar,
En stel my zelve in geen gevaar
Om iets te doen dat my zou strafbaar kunnen maaken.
'k Zie Aximander. Maak dat wy op reis geraaken.
TWEEDE TOONEEL.
SOKRATES, AYIv[ANDER.
SOKRATES.

Xantippe wil terstond op reis.
Aximander. Moet ik voldoen aan deezen eisch ?
Men kan zo schielyk , op een sprong zo niet vertrekken.
Het waar ons nutter om den tyd wat uit te rekken.
Ik zal myn oom Alcidicles
Verzoeken , of ze een dag vyf zes
By heer; verblyven mag, en alles 1riem verklaaren.
Sokrates. Gaa Axin, ander, gaa, en breng haar tot bedaarem
Die raadsheer is hequar m en goed
Om haar te tasten in 't gemoed.
Daar komt Diogenes.
DERDE TOONEEL.
DIOGENES, SOERATES.
DIOGENES.

De dieren van Athenen
Zyn op de markten in de wapenen verschénen.
De reden waarom dit geschied,

- 59 In tyd van vreede, weet ik niet:
Maar mooglyk zal het zyn om oproer voor te komen.
Myn hondjes hebben ook de wapens opgenomen.
Om als 't janhagel iets begon
De wacht te houden aan myn ton.
Daar komt myn lyfwacht aan. Nu heb ik niets te vreezen.
Als 't volk aan 't vechten raakt wil ik niet ledig wezen
Maar rollen midderwyl myn vat
Door al de straaten van de stad.
VIERDE TOONEEL.
XANTIPPE, DIOGENES , SOKRATES.

Vier leerlingen van Diogenes , reet bezems gewapend, trekken

achter malkander voorby de ton, terwijl Xantippe dezelve uit
het venster ziel aankomen.
XANTIPPE, voor 't

venster.

Zo, Sokrates , wel zo! ik heb de klugt geróken.
Gy en Diogenes heb n,00glyk afgespróken,
Of staat ten minsten in beraad,
Om door 't janhagel dat daar staat,
My, als ik 't huis ontvlucht, wat af te laaten rossen.
Diogenes 't Is immers vroede, kind, zy zouden u verlossen
Indien ze u zagen in den nood.
Kom maar beneden. Geef u bloot.
Xantippe. Neen hond , 'k vertrouw u niet! morsvarken! teevebyter!
Verklikker! hangebast! gezworen wyvesnm yter !
Diogenes. N ront! mannen ! prezenteei t 't geweer!
Mevrouw, vergun myn hondjes (le eer,
Zo gy uw huis verlaat, en wilt na Argos hollen,
Dat zy u in myn ton de pooit uit mogen rollen.
Xantippe. Wel jakhals, die my altyd sart,
Begin die klucht eens hebt gy 't hart!
Sokrates. Xantippe, ik bid bedaar. Xantippe. Wel ja, ik zou bedaaren.
Sokrates. 't Is immers spotterny. Waar toe dus uit te vaarera.
Mag ik u bidden houd u stil,
En luister wat ik zeggen wil.
Xantfppe. 'k Vertrouw dien fielt geen zier. Hy is er niet te goed toe.
Diogenes. Neen zeker 'k zal 't niet doen , gy zyt 'er veel te zoet toe.
Xantippe. ó Filozoofsche baviaan!
Kom hier eens dicht aan 't venster staan!
Kort, bliehjeskaauwer ! kom vermufte beeneknaager!
Die alle wenschen plaagt. ó Aap! lantarendraager
Van Pluto! kom ik uit het huis

--- 60 -Ik jaag u weg met al 't gespuis.
0 Quylbek ! Izegrim ! 0 Lastenaar der goden

Diogenes. Mevrouw, houd op! 'k heb zo veel naamen niet van
Sokrates. Diogenes, ei, spreek niet meer. (noden.
Diogenes. Dat is een bekje van Megeer!
SOKRATES en DIOGENES onder liet venster staande, werpt XANTIrrE dezelve een pot vuil water over 't hoofd.

O Sokrates wie dacht dat ze ons zo zou bejegenen'.
Ik heb 't , na 't dondren van Xantippe , meer zien rege'k Zou denken dat het water is. (net).
Diogenes. Voorzeker neen. 't Is drek en pis,
1liegéralief, hebt gy uw gif nu uitgespógen ?
Xantippe. Bruij aan de galg, en hang u zelven daar te drooges.
Diogenes. 'k Zal u betrekken! kom eens hier!
Xantippe. Ik acht u dreigen niet een zier.
Ilangwamrnes ! loeris! durft gy weer aan 't venster komen.
'k Zal dan van 't zelfde sop u nog eens overstroomen.
Sokrates.

XANTIPPE

trekt het venster toe.

VYFDE TOONEEL.
SoKRATES, DIOGENES,

en Dyne leerlingen.

DIOGENES.

Zy heeft die droelpot vol vergaard ,
En tot op deezen dag bewaard ,
Om tot een afscheid iets aan Sokrates te schenken;
Opdat by altoos aan Xantippe -lief zou denken;
En ik heb meê myn deel gehad
Uit oude vriendschap, van dien schat.
Sokrates. ik zal vertrekken om my af te laten wassen.
Diogenes. Doe dat tog niet. Zy moat daar binnen op u passen.
ZESDE TOONEEL.
SOKEATES, AXIMANDER, DIOGENES,

en zyne leerlingen.
AXIMANDER.

Myn heer, 't verzoek is toegestaan.
Myn oom is met die zaak begaan:
Maar zal om uwent wil haar alle gunst betoonen.
By wenscht dat zy in 't kort weer in uw huis zal woonei.
Maar 'k ben verwonderd, in de stad
Heeft elk een denkbeeld opgevat ,
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Als of Minerva van den Hemel waar' gekomen,
En heden in uw huis haar intrek heeft genómen.
En schoon ik sprak: het heeft geen schyn
Dat de amazoon Minerf zou zyn :
'k Ben zelf niet haar gereisd van Argos na Athenen.
Zy is my wet bekend. Zy no mt zichzelf Ismeene:
Het was vergeefsch. Men bleef verblind.
De priesteréssen zyn gezind,
Ik weet niet door wat geest van yver aangedrév en,
Om te offren voor uw huis.
Sokrates. Men heelt een brief geschréven;
Opdat bet volk niet word misleid.
o Wondre bygelovigheid !
Aximander. De raad , de priesterschap, al schynen 't ydle droomes
Van iemand uit; estrooijd , gelooven zulks volkomen.
En die nog tw y lie n zeggen maar:
Men breng' de stad in geen gevaar,
Om Pallas gramscha,i, zo zy 't zelf is, op te wekken.
Een offerhande kan tot ons bederf niet strekken.
Daar komen tilozoofen aan,
Die na uw wooning zullen gaan

Om deeze staatzie uit nieuwsgierigheid te aanschouwen.
Of plaatzen zoeken voor hunri' kinderen en vrouwen.
ZEVENDE TOONEEL.
APELLES, DIOGENES,

en zijne leerlingen, SOKE s-

TES, AXIMANDER , VIER FILOZOOFEN.
APELLES.

u Sokrates! Ik ben verbaasd!
Ik dien Ismene met 'er haast
Te melden , dat zy zich wat prachtiger moet kleeden.
De priesters staan gereed om herwa,.rt aan te treeden.
Gaan we, Axiuiander; dat zy 't weet.
ACHTSTE TOONEEL.
DIOGENES

en zijne leerlingen, SOKRATES , VIER FILGZOOTEN.
DIOGENES.

Myn lyfwacht, maak u dan gereed ,
Om, als de staatzie komt , 't geweer te prezenteeren.
Sokrates. Gy zyt geneigd riet ons, en elk den gek te scheeren,
Maar wagt u voor de priesterschap.
LANGENDYK .

III .

--
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! iogenes. Die luizen hebben in de kap
Dat weet ik wel: maar 'k wil de goeden niet verachten;
Sokrates. Daar komt Xantippe. Di igenes. Ik zal met eerbied haar
(verwachten
Want 'k zie haar ligt in lang, niet meer.
NEGENDE TOONEEL.
XANTIPPE , EUFROZYNE , AXIMANDLR , SOKRATES, DIOGENES

snel zijn vier leerlingen, VIER FILOZOOFEN.
Xantippe uitkomende, verteld van Eufrozyne en Axitnander, heet
haar koffertje reet juweelen en brieven onder den arm.
DIOGENES.

't Za, mannen; presenteer 't geweer
Eufrozyne. Ach vader! moeder is gezind om nu te scheiden.
Wy zullen haar nu na Alcidides geleiden.
'k Omhels u, lieve vader! ach
Hoe treft ons zulk een zwaare slag!
Xantippe. Ja kus hem ook voor iny! ik mogt hem eens weêr kussen
Gelyk ik het) gedaan, om 't vuur van wraak te blussen.
'k Zal my wel wachten voor een kus:
Het heugt my nog te wel van flus.
Myn medeminnares zou daar wel na verlangen ,
En houden my misschien myn léven lang gevangen.
Vaar wel dan Sokrates. Ik gaa :
Ligt in der goden ongenh ,
En neem myn bruidschat meê , rnyn brieven en juweelen.
DIOGENES, tegen een zyner leerlingen.
Gaa achter haar, en zoek dat koffertje te steelen.
XANTIPPE , staande tusschen Axiriiander en Eufrozyne.
O Pallas! maak myo zinnen kloek!
Ik weet wel dat ik my den vloek:
Heb op den hals gehaald van alle huichelaaren
w Filozoofsch gebroed! onrusters van de altaargin !
Om al uw twisten, uw gedruis,
Verlaat Xantippe nu haar huis!
Ik dagt met Sokrates voortaan in rust te blyven ,
En al wie hem bezogt myn wooning uit te kyven :
Maar 't noodlot heeft het niet gewild.
Ik heb vergeefsch myn kracht verspild.
Maar 'k dank de goden! want ik vind my nu ontslagen
Om u, om Sokrates, en ook my zelf te plaagen !
O Lasteraars der goden ! 'k zal
IJw' snoodheid Vloeken, overal!
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Twist eeuwig met malkaêr. Zoekt in 't geheim te dringen
Per goden: maar versmoort in uwe twijfelingen!
Terwyl de deugd, daar gy op roemt,
U na den Acheron verdoemt ;
Gebannen voor altoos uit de Elizeesche velden!
Verslyt uw leevensloop met op elkaêr te schelden.
Uw leven zy van korten duur!
Verzengt in Jovis bliksemvuur!
Of als ge u indringt in de koningklyke hoven,
Op lekker wildbraad aast, van Chios wyn bestoven ,
Die op uw purper aanschyn blinkt :
Wensch ik, dat ge u te barsten drinkt,
Om 't menschelyk geslacht geen verder quaad te brouwen!
Minerva! laat my nooit een filozoof aanschouwen;
Want 'k voel ontroering in myn bloed
Als ik 'er ergens één ontmoet!
Ik geef u over, ó ontrusters van myn léven ,
Aan al de vloeken die men Ibis heeft gegeeven !
Het koffertje werd haar onder den arm weg gehaald, en de roover loopt schielijk heen.
Wat 's dit ? help dieven ! dieven hou!
Jximander. Ik zal haar volgen! UIOGENES, tegen zijn leerlingen.
(Helpt haar trouw,
En zoékt de dieven op.
TIENDE TOONEEL.
SOKP.ATES , DIOGENES, EUFROZYNE, VIER FILOOZOFEN.
DIOGENES.

Nu ziet gy voor uwe oogen
Hoe dat boosaartig dier zichzelven vind bedrógen ;
Dat nooit na wysheid heeft getracht,
De filozoofen steeds 'eracht,
En eindelyk vervloekt, in 't aanzien van Minerve
Godin der wysheid zelf. Ik gun haar dat zy zwerve,
_Met hartzeer armoede er, gebrek;
Opdat het haar ten goede strekk':
En dat zy werd bekeerd. Zy is die proef wel waardig.
Zy steunt op haaien schat. Dat maakt haar stout, hovaerdig
En onverdraagchelyk metéén.
Zy zal gedwee zyn. zo ik meen,
Indien de dief niet met haar' schat is te achterhaalen.
Zy zal mistroostig zyn, en zoeken niet te dwaalen :
Maar in het nypen van den nood
Het hoofd te leggen in den schoot.
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Maar, Sokrates , gy moet voorzichtig haar beproeven.
Sokrates. 't Schynt dat gy ernstig spreekt. Igoe kan ik haar beEn dat in 't uiterste gevaar?
(droeven
Diogenes, 'k ben geen barbaar.
Ik zou nog grooteg schat, dan deezen, graag verliezen,
Wierd zy hier door geleerd om 't spoor der deugd te kiezen.
Diogenes. Neem haar niet in , voor ze is beproefd.
Sokrates. Gy maakt my innerlyk bedroefd.
'k Zie Aximander daar , nu zal men t.vding hooren.
ELFDE TOONEEL.
AXIYIANDEC, SOK[iATES, EUFGoZYNE, DIOGENES ,
AXIMANDER,

Het is onmooglyk om de dieve;l na te sporen.
'k Wierd door 't gedrang des volks belet;
Want al de straaten zyn bezel.
Diogenes. Gaa maar in huis, men zal liet koffertje wel vinden.
Axirnander, Hoe weet gy dat ? Diogenes. Myn volk zal alles on(derwinden ,
En naarstig zoeken na den guit.
Inden men alle poorter] sluit,
Zal by genoodzaakt zyn om in de stad te blyven.
Axiinander. Wel aan wy wachten dan, wat goeds gy zult bedryven.
Wy zullen by Isrnene gaan.
TWAALFDE TOONEEL.
DIOG,NES, Zijn

tier leerlingen.

Daar komen juist myn Bondjes aan.
Diogenes Zegt aan. één zijner leerlingen., die hein hel koffertje
over geeft:
b Braave jongeling ! hoe past gy o p uw' zaaken!
Ynaaken.
raadsbeer
Lacedemonia zal u tot
Daar hebt gy, denk ik, gestudeerd,
Dewyl men daar de kindren leert
In 't school, van jongs af aan , om naar de kunst te steelen.
Gy hebt veel roerris verdiend. Maar 't moet u niet verveelen
Om wat te leggen in myn vat,
Tot zekerheid van deezen schat.
Laat de overige drie , gewapend, vlytig waaken,
Om door gedrang van 't volk den buit niet quyt te raakgin.

-- 05 Daar komt Xantippe , zeer verbaasd
Laat ons eens hooren hoe zy raast.
DERTIENDE TOONEEL.
XANTIPPE , DIOGENES

, de vier leerlingen.

XANTIPPE.

Ach ! dieven! dieven ! ach! myn bruidschat is gestolen.
Hélp! dieven! dieven hou! waar is de dief geschólen?
Ik zag hem maar één oogenblik.
Och ! ik zal sterven van den schrik!
Zij val Diogenes aan.
Och! dieven, dieven hou ! ik heb hem al gevonden!
Diogenes. Blyf van myn lyf ! laat los of 'k hits u al myn honden
Op 't lichaam ! Blyf my van myn lyf !
Xantippe. Och! 'k weet niet wat I k al bedryf!
Zyt gy 't Diogenes 9 houd op van my te plaagen.
Ik zie my overal van al het volk verjaagen.
Men ziet my aan voor (lol! u spyt !
Helaas! ik ben myn bruidschat quyt!
Diogenes. Men loop de dieven naa. Men moet geen tyd verspillen.
Getrouwe hondjes, helpt haar raazen, blaffen , gillen!
Hou dieven! dieven! dieven hou !
Xantippe. Diogenes. Ik sterf van rouw!
Diogenes. Ach dieven dieven hou! och buuren komt eens buiten'.
Xantippe. 'k Zal kloppen aan myn huis, tot zy de deur ontsluiten.
VEERTIENDE TOONEEL.
THISBE,

het venster open doende, XANTIPPE ,
DIOGENES,

de leerlingen.

TIJISBE.

Wie klopt daar aan de deur ? Xantippe. Ik ben 't!
Thisbe. Wy zyn dat raazen niet gewend.
Xantippe. Ach Thishe, laat my in. Ik zal Ismene smeeken
Om 't hart van Sokrates, zo 't haar gelieft, te breeken !
Thisbe. Dit is uw huis niet meer. 0 reen!
Ismene heeft belet. Gaa heen !
Xantippe. Ach laat myn Eufrozyne, of Aximander, komen.
Thisbe. Wel, zoek die daar zy zyn. Gy word niet ingenomen.
Ismene zoekt geen meer gedruis,
Wy hebben hier nu rust in huis.

Gy hebt hier niets te doen. Xantippe. Ik heb myn' schat verloren!
Thisbe. «'y zyn hier niet gezind uw klachten aan te hooren.
Vertrek' eer ik u voeten maak!
Uw woorden zyn niet van myn smaak.
Xaeetippe. Ach Thisbe! Thisbe! laat my Sokrates aanschouwen,
In aller goden naam , of 't zal hem wis berouwen!
Ach! ach! erherm u over my!
Eer ik verval in raazernv
Zg knielt
'k Bezweer u uit den naam van alle de amazoonen,
Dat gy myn Sokrates voor 't venster zult vertoonen.
Thisbe. Vertrek , eer ik het overschot
Dat hier bewaard is in uw pot,
Door iemant van het volk u over 't hoofd laat smyten.
Xantippe. Ach! Thisbe , moet gy my dit, in myn angst, verwyten ?
Thisbe Hoe waant gy dat reen dit vergeet?
Xantippe. Myn lieve Thisbe 't is my leed.
Denk dat het is geschied in mynen dwaazen tooien.
Och laat roy Sokrates voor 't laatst eens zien of hooren.
Ach! dat ni n dochter Eufrozyn ,
Naast u, in 't venster eens verschyn' !
!

r

Y

VYFTIENDE TOONEEL,
XANTIPPE, DIOGENES,

de vier leerlingen.

XANTIPPE.

Zy sluit het venster toe. Minerva hoor my snmeeken!
De wanhoop sleept my weg. 'k Ben van myn plicht geweken.
Ontslaa! ontslaa my van den schrik.
Vertroost, vertroost me één oogenblik !
ZESTIENDE TOONEEL.
TuisBE verschynt met een uitgelopen zwaerd op het boned,

hebbende eenen hesnelsblaauwen sla ijer,, die doorgescheurd is,
in de linker hand.
XANTIPPE , TIISBE , DIOGENES

en zyne leerlingen.
XANTIPPE.

u Thisbe! Thisbe! 'k zal uw slagzwaerd niet ontvluchten.
Dood my, rampzalig wyf, of luister na myn zuchten'.
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Thisbe. Men is hier voor uw' klachten doof.

Uw woorden vinden geen geloof.
'k Houd say gewapend, b boosaartigste aller vrouwen.
'k Durf me op uw raazerny in 't minste niet vertrouwen.
Indien ge een amazoone waart.
Ik sloeg u neder met dit zwaerd,
Om de eer van myn vorstin te wreeken naar bebooree.
't Geweer dat gy gebruikt, klinkt walchlyk in myn' oores.
Ik wil niet dat gy klaagt of smeekt.
Gy , die den band uws huuwlyks breekt ,
Zyt al uw léven lang van Sokrates gescheiden;
Die met een ander zal een stiller léven leiden.
Neem deez' Bescheurden sluijer aan.

Uw heerschappy is hier gedaan.

Xantippe. loogt ik myn kind! myn liefP, omhelzen voor eayn sterven!!
'laisbe werpt den sluiper voor de voelen van Imni*ppe.
Thisbe Daar ligt uw sluijer. Gaa_ serpent! men laat u zwerven!

Xantippe. Ach! Thisbe! Thisbe nog één woord'.
Thfsbe. Gy hebt uw vonnis daar gehoord.

Gy zocht als aardsgodin van alle booze wyven ,
Zo laag de waereld staat, b addersvel! te blyven.
Daal met die glorie in uw graf:
Maar vrees op aard des Hemels straf!
ZEVENTIENDE TOONEEL.
XANTIPPE, DIoGENES,

en zyne leerlingen.

XANTIPPE.

Rampzalig vonnis! ach waar zal ik uitkomst vinden ?
Ik ben verlaaten van den Hemel en myn vrinden!
Gewyde sluijer! dierbaar pand;
Ik gryp u m!^t de zelfde hand
Die ik myn Sokrates, in rnyne jonge jaaren ,
In Junoos tempel gaf toen wy vereenigd waaren !
:

Gescheurde sluijer, die gewis
Een teken van myn' scheiding is.
Ik zie u aan met schrik! my baat gekiag nog weenen !
'k Moet me onderwerpen aan de wetten van Athenenl
Ach! hoe onzalig is myn lot!
Dit is het eenig overschot
Van al myn rykdom , dien 'k op aarde had te wasbal
De wanhoop knaagt my 't hart, en slingert uAyn gedachten!
b Sluijer ! eer myn huuwlyksvreugd !
Die my versierde in myne jeugd ;
Helaas! gy voegt niet meer aan myn' verwezen' léden!
Gy dekte my het hoofd, naar onze aloude zeden,
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My onder 't hemels maatgeluid,
Na 't huis van Sokrates, omringd van_ maagdereijen,
Met handgeklap des volks, zag uit den tempel leijet. !
b Dwaas herdenken van dat zoet!
Verdwyn , verdwyn uit myn gemoed!
Ik ben verlaaten. 'k Heb noch vrienden noch vriendinnen!
Ik geef my over aan de raazerny der zinnen,
Die my zal helpen uit 't verdriet.
Dit angstig léven lust my niet
Ik wil u voor het laatst, gewyde sluijer,, kussen ,
En 't vuur der raazerny met zilte traanen blussen!
Gy kunt my redden uit een staat
Die my niet in de waereld laat!
Vaar wel. myn rufrozyne! ach , draag dit lot geduldig!
Vaar wel myn Sokrates ! Ik sterf. Gy zyt onschuldig!
Het noodlot scheurt my van u af!
Ach! zet myn lykl us in uw graf!
DIOGENcs

, tegen zijne leerlingen.

Schiet toe! want zy bezwykt. Xantippe. Laat my in wanhoop
(sterven!
Diogenes. Neen, neen, bedaar, mevrouw. 'k Zal u niet laten zwerven:
Maar eer vertroosten in den nood.

Diogenes, en één z yner leerlingen leiden Xantippe na een leuningstoel die aan de zijde van zaan ton staat.
Xantippe. Al myn verlangen is de dood!
Diogenes. Verdryf, ik hid u, die zwaarmoedige gedachten.
Schoon 't noodlot ons verdrukt, men moet op uitkomst wachten.
Verdraag uw rampspoed met geduld.
Word gy gestraft om uwen schuld ?
Verneder u, en smeek den Hemel om verlichting.
Xantippe. Ik heb Diogenes aan u niet veel verplichting:
Maar ik hedank u voor uw raad.
Diogenes. Ik weet het wel dat gy my haat:
Maar ondanks deezen haat zult gy het ondervinden,
Dat gy verlaaten zyt van maagschap en van vrinden,
Ik u zal helpen naar myn macht:
Mits gy voortaan de deugd betracht.
Ik heb zo dwaas geweest dat ik u heb geslagen;
En in myn ton gejaagd, ja 'k heb u willen plaagen;
Opdat ik u hekeeren zou.
Doch 'k ondervind nu dat een vrouw,
Die driftig is , als gy, door slaagen niets kan leeres
.Maar dat de Hemel haar door rampen moet bekeeren.
't Vooroordeel maakte my verblind.
Vergeef my alles. 'k tien gezind
Van mynen kant, mevrouw, u alles te vergeeven.
:

Gy moet de werking van den Hemel niet weêrstreeven,
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Xantippe. Gy troost me in 't uiterste verdriet.

'k Vergeef u alles, want gy geeft myn ziel verquikking!
Diogenes. Wel onderwerp u dan der goden wyze schikking,
Van wien ge een kostelyker schat
Dan die, dien gy weleer bezat,
Verwerven kunt: waar van u niemant kan berooven :
Die alle schatten van de waereld gaat te boven.
Wees dan mistroostig noch bedroefd:
Maar denk hoe weinig gy behoeft.
Noch rykdorn , overvloed noch weelde kan ons haaten.
,Men moet hier alles, wat men lief geLad heeft, laaten
Wanneer de dood , het opperhoofd
Der roovers, alles ons ontrooft,
Behalven onzen geest, die by de vroome helden
Gelukkig leeven zal in de Elizeesche velden.
Xantippe. Gy stelt my alles heerlyk voor:
Maar denk wat ryl;dom ik verloor!
Diogenes. Ja, 't zyn de schatten , kind, die uwe ziel misleiden.
Dus blyft gy van de deugd en Sokrates gescheiden.
Gy hebt u op het ydel goud ,
Dat gy verliest , te veel betrouwd;
Daar hebt gy op gesteund ; dat maakt u onverdraagchlyk
Voor ydereen, mevrouw.... Ik spreek wat onbehaagchlyk.
Myn aart is juist niet zeer beleefd.
Ik bid u dat gy 't my vergeeft.
Xantippe Neen, spreek recht uit. Ik leer my zelven heden kennen.
Ik hoop (ie dwaasheid van myn driften any te ontwennen.
'k Zal zoeken na de rust alleen,
Terwyl ik nmynen ramp beween!
Diogenes. Al 't goed dat gy verloor is u geen traantje waardig.
Vergeet die ydelheid , en maak u zelven vaardig
Een schat te ontfangen die gewis,
U goed , ja onwaardeerlyk , is:
Dat is de deugd. Bid dat de goden u die schenken.
Dan zult ge aan de ydelheid des rykdoms niet gedenken
En wel te vreder, in 't gemoed
Verzaaken al het waerelds goed ;
Dan zal uw Sokrates zo zeer na u verlangen,
Dat by ten tweedemaal , als bruid, u zal ontfangen.
Xantippe. Diogenes, wat zegt gy daar!
Diogenes. b Ja , vriendin , bereid u maar.
Xantippe Ik hert vernedert en wil voortaan nedrig weezen.
'k Ben arm gelyk een worm ! maar 'k zal den Hemel. vreezen;
Die heeft my wonderbaar verlicht.
De vliezen vallen van 't gezicht.
Gy schildert my de deugd zoo heerlyk voor myne oogen ,
Dat ik haar volgen zal niet al myn zielsvermogen.
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Eens wederom gevonden had,
Zoudt gy misschien zo vroom noch zo standvastig blyvec
Als gy wel denkt, mevrouw ; wat zoud gy dan bedryven `?
Xantippe. Dat weet ik niet: maar ik vertrouw
Dat ik dien schat versmaaden zou.
Diogenes. 'k Wens dat de Hemel u niet langer zal bedroeven .
Volg mynen raad, dan zult g' uw rykdom niet behoeven.
Xantippe. 'k Verwacht uw raad in deezen nood.
Diogenes. De guust der goden is zo groot
Dat ze allen menschen, die hen eeren , hulp bewyzen
Ja vogels, visschen , vee, zelf 't wild gedierte spyzen.
Verzelschap my. Vergeet uw schat.,
Verkies uw woonplaats naast myn vat.
'k Zal iemand vraagen om een ton voor u te koolyen.
Zorg voor den kost dan niet; gy kunt op kliekjes hoopen
Als Sokrates gegeeten heeft......
Maar, hoe mevrouw , 'k zie dat gy heeft:
Xantippe. Uw voorstel, vriend, is hard, 'k Zie dat ik veel moet leeMaar 'k zal de drift, die my beroert, zien af te keeren. (ren
Ik ben den overvloed gewend.
Diogenes. Beproef of gy u zelven kent.
'k Zal u uit vriendschap tot een wysgeerésje maaleen ,
En leeres de ydelheid der waereld gansch verzaakeu.
Xantippe. Vaar voort. Gy spreekt juist na myn zin,
En blaast my veel geneugten in.
Diogenes. Dewyl ik niet behoor by filozoofsche édeleu ,
Zal ik, op Krates spoor, uit liefde voor u bédelen ;
Het welk een onbedenklyk zoet
Naar myn gedachten weezen moet:
Dat als men zynen schat groetmoedig heeft verlaaten
Met staf en bedelkorf durft wand'len langs de straaterg.
Volg dus het loflyk voorbeeld na
Der wysgeerés Hipparchia.
Xantippe. Gy hebt misschien uit boert die lessen my gegeeven:
Maar 'k heb , Diogenes, die in myn hart geschréven.
'k Zal my bedienen van die les.
Diogenes. Ja ligt in spyt van Sokrates ,
Om als een booze teef na hem te kunnen byten
En hem uw armoede in het aanzicht te verwytert.
Xantippe. 8 Neen 'k heb ramps genoeg bezuurd.
Laat ons verhuizen uit zyn buurt.
'k Zal als Hipparchia u kuissche liefde toonen.
Beschik my dan een ton. Wy kunnen elders woonen.
Ik voel een drift in myn gemoed ,
Die alles my verzaaken doet.
Diogenes. Vriendin gy word een mensch. Wy zullen samen dwaales.
Een klein lantarentje zal ik u laaten haalen;
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Opdat gy u zo veel verkloekt
Dat gy met my na menschen zoekt.
'k Verbeeld my zelven nu een zeer geneuchelyk léven
'k Zal byten na de reen, Xantippe na de teeven!
Xantippe:. Dat zal u missen , goede vriend.
Het quaad heeft by my uitgediend.
'k Ben overtuigd dat ik my tot de rust moet wennen.
Zoekt gy na menschen. 'k Zoek my zelf te leeren kennen.
Diogenes. Vriendin, blyf dan niet op de straat.
'k Verzoek dat ge in myn wooning gaat.
Ik zal eens uitgaan, om voor u een ton te vinden ,
,

Die zindlyk is en fraaij, by een van myne vrinden.

Xantippe. Ik zie wel dat gy :my beproeft
Maar gy doet iets dat niet behoeft,
Gy hebt geen stok van doen om my daarin te jaagen.
Ik gaa van zelf daarin. 'k Wil alles wel verdraagen.
Terg my maar met uw' boertery.
Diogenes. Neen. 't Is wel ernst. Geloof tiet vry.
D?ogenes tegen zyn leerling in de ton zittende.
Kom maatje, kom 'er uit: maar 't goed moet gy verbergen.
Xantippe. Ja , ja , beproef my vry. 'k Laat my gewillig tergen.
De leerling uit de ton zijnde, gaat 'er Xantippe in, en Diogenes aan 't huis van Sokrates kloppende , kont Thisbe aan
de deur.
ACHTTIENDE TOONEEL.
THISBE , DIOGENES, XANTIPPE ,

in de ton, de vier leerlingen

TInsBE.

Wat is het , vriend , dat gy begeert ?

Diogenes. Xantippe is al omtrent bekeerd.

Ze is ruim half hond half niensch ! Wy zullen samen dwaalel.
'k Verzoek dat gy terstond een nieuwen ton laat haalen;
Wyl zy daar in gerust en stil
Haar zonden overdenken wil.
Thisbe. Loop , loop! is 't anders niet Zoekt gy den gek te scheererf.
Daar is een beurs met goud, die kunt gy haar vereeren;
Mits dat zy van de deur af blyv'.
Ismene schenkt dat aan het wyf.
Daar zal zy langen tyd gerust van kunnen leaven.
ik stond gereed, om, of zy kwam', 't haar zelf te geeven.
NEGENTIENDE TOONEEL.
DIOGENES, XANTIPPE, de vier leerlingen.
DIOGENES.

Xantippe kom eens uit }iet vat....
Ismene schenkt u deezen schat.

2 _.__
Xantippe. Een groote beurs vol gouds!.. Ik zal haar dankbaar blyvet3.
't Is edelmoedig!... Wat zal ik 'er mee bedryven
Diogenes. (' aa elders leeven naar uw staat.
Xantippe. Heb ik den rykdom niet versmaad?

En ben ik niet bereid in armoede om te zwerven ?
'k Voel in my zelf dat ik die schatten wel kan derven.
Al zyn zy nog zo schoon van schyn;
't Kon weer een aas voor dieven zyn.
Ik zoek myn hart niet meer aan de ydelheid te hangen,
+Din voor de tweeclema.al myn arme ziel te prangen
Met hartzeer , wanhoop en verdriet,
'k Vertrouw my op den rykdom niet.
Gaa schenk het Eufrozyne , als bruidschat van haar moeder.
Diogenes. De goden maaken u, dat zie ik, langs hoe vroeder.
b Wysgeerés, ik ben verheugd!
Nu toont gy proeven van uw deugd.
Wist dit uw Sukrates , gy werd weêr aangenomen.
Xantippe. Ik zou my scl ► aamen om voor zyn gezicht te komen...
Maar zat. Ik hoor een luiti geschal.
Myn vriend wat of dit weezen zal.
Diogenes. ó Ja , de priesterschap genaakt uit Pallas tempel,
Na 't huis van Sokrates om te olfren voor zyn drempel

Opdat men zegening verwerv'.
Ismene houd men voor itlinerv'.
Xantippe. Hoe ! zou die Amazoon godin Minerva weezen ?
Wat zegt Diogenes? Diogenes. Dan hebt gy niets te vreezen.
Dan wordt u door die gift getoond,
Dat zy uw misdaad heeft verschoond.
TWINTIGSTE TOONEEL.

Van verre hoort men een rnuzyk van veldbazuinen esa ander
speeltuig, dat allengs nader kont; onder welk geluid de Raad
en Priesterschap van Aihenen op het tooneel ver,achynen , draagende de Priesteressen een hand- altaar voor het huis van Sokrales , daar zij ter eere van de Godin Minerva , onder zang en
Gans op offeren.
Hier op verschijnt de koningin Daria uit het huis van Sokrates , versierd met een helm op het hoofd, hebbende een groot
schild in de hand, vol schitterende gesteente, ingelegd in de gedaante van een zon : het krgq.stéken der koningen van Persiën.
Thisbe staat aan haar linkerzijde, mede een helm op liet hoofd,
draagende de veldstandaard van den jongen Cyrus, waarin ook
de zon is afgebeeld.

Als D.iria zich aldus op het tooneel vertoont, vallen de Alhe^tiënzers op hunne knieën.
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DARu , THISBE , SOKRATES, AYIMANDER, E['FROZYNE , DIOGENES

met .zijne leerlingen , XANTIPPE , de Raaden en Priesterschap, enz.
DIARIA

Atheniënzers ! hoe! ik moet verwonderd weezen'.
Uw b3 gel(,ovigheid schynt in den top gerézen.
k Vind u zo wys niet als ik wensch,
Denkt, denkt , ik ben een sterflyk mensch.
Ik ben Minerva niet. 't Gerucht heeft u bedrogen.
Gy ziet de koningin ®aria voor uwe ooggin.

,

-

Staat op! en bidt den Hemel aan...
Ik heb den stadvoogd doen verstaan,
Dat by deez' kry asbuit van myne handen zal ontfai) gen
Om in den tempel van Minerva op te hangen:
Den Helm , het schild en deeze speer:
Die ik veroverd heb wel eer
Maar aan Minerva in Athenen toegeheili;d;
Omdat zy in den stryd myn léven heeft beveiligd:
'k Zal morgen na den tempel gaan.
Daar vang men de offerhanden aan.
Versiert het hoog gewelf en uw gewyde altaargin.
Ik zal myn sluijerkroon dan zetten op de haren.
Men voer dit feest op 't tieerlykst uit.
In Pallas koor, met maatgeluid.

Onder liet aftrekken der Aiheniënzers, werpt zich Xantippe
voor de voelen van de koningin , en Sokrates.
Xantippe. Doorluchte koningin wil my genadig weezen
'k Zal met een waar Berouw voortaan den Hemel vreezen.

Zyn goedheid heeft myn ziel gered,
Myn dwaaze zinnen omgezet,
En leert my de ydelheid van 's waerelds goed verachten!
Diogenes aan Xanii p pe haar koffertje niet den bruidschat, benevens de beurs niet het goud, oi-ergeevende.
_D^ogenes. Zie daar Xantippe, zie of gy dit niet zult achten.
Daar is uw bruidschat wederom
Bewaar hem als een heiligdom ,
En gaa , indien 't u lust, na Argos daar meé zw erven .
Gy kunt Dariaas gunst en Sokrates wel derven.
Xantippe. Weleer bekoorelytce schat
Dien my een dief ontstolen had!
'k Begeer u niet ; want gy zyt oorzaak myner plaager?.
Myn v I oorre Sokrates! tiet zy uw welbehaagen
Dat gy dien wederom ontfangt;
Dewvl myn ziel na rust verlangt.
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Ik heb my zelven op dien rykdoili verhovaerdigd :
Ontlast my van dier, last. Zo gy u dit verwaardigt.
Zal ik, gelyk in myne jeugd,
U volgen op den weg der deugd.
Ach ! Eufrozyne hel,) uw droeve moeder smeekes !
Eufrozyne. Ach! vader! wil een woord tot haar vertroosting
Xantippe. Ik zou in ballingschap voortaan (spreeken!
Wel arm naar Argos willen gaan!
Op dat g', ó Sokrates, myn deugden zond beproeven
Sokrates. Neen, neen, Xantippe, neen, ik wil u niet bedroeven.
Xantippe. Ach schenk dien bruidschat, waarde man,
Aan deeze twee gelieven dan.
Iaat ze, in des Hemels gunst, in Junoos tempel paaren.
Daria. Is u de minnennyd al uit het hart gevaaren ?
Xantippe. Gewis , doorluchtige koningin,
'k Ban alle dwaasheid uit myn zin.
Darla. Wel aan, ó Sokrates, dan is het myn verlangen,
Dat gy haar wederom zult in uw huis ontfangen.
Xantippe. 'k Bedank en eer haar majesteit,
Voor zulk een edelmoedigheid!
Sokrates. u kent g' u zelven eerst! en doet myn vreugd herleeven !
Xantippe, hem omhelzende. 'k Zal Sokrates een kus van zuivre
(liefde geeven!
Einde van het vijfde en laatste bedrijf.
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