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[3]  
1ste Afdeeling. 

Geboorte, gedaante, & afkomst van Ezopus. 
 
Volgens geloofwaardige en oude schrijvers, ontving Ezopus het levenslicht te Amorion, 
eene stad in Frijgia, 592 Jaar voor J:C: geboorte; zijne ouders waren zeer arm, het 
geen hem noodzaakte even als zijne voorouders slaaf te zijn doch zijne gedaante 
schrikte ieder af, want hij was de mismaakste zijner Eeuw ï hij had een puntig hooft, 
[4] platte neus, korte & dikke hals, breede lippen, zijne kleur was zwart olijfachtig, 
behalve dit alles had hij eenen geweldigen dikken buik, en een grooten bogchel op den 
rug ï zijn grootste gebrek was, dat hij zwaar ter taale zijnde, met zeer veel moeite 
sprak, en eene schone stem, die bijna onverstaanbaar was ï men zou zeggen dat alle 
deze gebreken Ezopus onbekwaam tot dienstbaarheid moesten gemaakt hebben, 
maar al wat hij in zijn ligchaam verloot, vond hij in zijn verstand weder ï hij was vol 
geestigheid, en had een vrolijk gemoed, en een gezond verstand. 
 Ezopus eerste meester was Demarchus en woonde te Athenen, alwaar hij, 
namelijk Demarchus, de sierlijkheid en zuiverheid der Grieksche taal en zedekunde 
leerde. Hij verkocht Ezopus aan Jadmon, een wijsgeer op het eiland Samos, en deze 
gebruikte hem ter oorzake van zijne overgroote mismaaktheid, om het land te 
beploegen, het geen Ezopus met zeer veel ijver waarnam. 
 
  



[5] 
2de Afdeeling. 

Ezopus ontdekt de schuldigen. 
 
Jadmon kwam zijne slaven eens op zijn landgoed bezoeken, om hun werk in 
oogenschouw te nemen; een tuinier gaf hem buitengemeene schoone en groote vijgen 
ten geschenk ï hij nam ze met genoegen aan, en stelde ze aan een zijner dienaars 
Agathopus genaamd ter hand, met bevel, de vijgen te bewaren, tot hij zich gebaad 
had.  
 [6] In dien tusschentijd was Ezopus afwezig; Agathopus nam die gelegenheid 
waar om een zijner makkers over te halen, de vijgen te deelen, en er Ezopus de schuld 
van te geven. Dit aanbod werd niet van de hand gewezen, en bij iedere vijg die naar 
binnen ging, lachten zij geweldig, en vloekten op de ongelukkige Ezopus. 
 Jadmon kwam uit het bad, en vroeg de vijgen terug, maar werdt woedend op 
het berigt, dat Ezopus dezelve opgegeten had, en gebood terstond van hem voor te 
brengen. 
 Zoodra Ezopus voor Jadmon verscheen, voer deze geweldig tegen hem uit, 
maar den anderen begreep wel, welke poets men hem gespeeld had, en wilde de zaak 
onderzoeken, hij wierp zich op de kniën, en bad zijn meester, een oogenblik geduld te 



hebben alvorens hem te bestraffen ï Hij liep naar de keuken, haalde een kan warm 
water, zette het voor zijn meester, dronk er van, en stak de vinger in de keel om te 
braken, maar hij gaf het water geheel klaar over, dewijl hij nog niets genuttigd had. Nu 
verzocht Ezopus zijn meester te bevelen, dat zijne beschuldigers het zelfde zouden 
doen, op dat men alsdan zonder bedrog kon zien, wie de vijgen gegeten had. 
 Jadmon bewonderde de vlugheid, en levendigheid van geest in Ezopus, en 
gebood terstond, de beide aanklagers ook water te drinken. Zij dronken, maar in plaats 
van de vinger in de keel te steeken, draaidden zij dezelve om de kakebeenen; maar 
naauwlijks hadden zij het water binnen, of de braaklust overviel hen, en zij spuuwden 
het water en de vijgen te gelijk uit. 
 Nu gaf Jadmon bevel de beide lasteraars streng te doen geeselen, en verzonk 
in bewondering over Ezopus verstand. 
 
  



[7] 
3de Afdeeling. 

Ezopus liefdadigheid. 
 
Den anderen dag ging Ezopus weder, volgens gewoonte, naar het land om te werken, 
zijne makkers was hij tot een schrik geworden, en durfden hem niet weder aanvallen; 
Agathopus en deszelfs medepligtigen, waren de geesselslagen niet ontgaan, zij waren 
woedend over hunne mislukte poging, maar durfden geen [8] wraak nemen ï hunne 
blijdschap was groot, toen zij zagen dat Ezopus van alle gemeden en geschuuwd werd. 
Hij dan werkte ijverig voort, en was te vreede. ï Eenigen tijd daar na, kwamen er twee 
Priesters van Diana die verdwaald waren, bij Ezopus en vroegen hem de regte weg 
naar de stad. Ezopus deed hen onder de schaduw eener groene eik uitrusten, en 
verkwikte hun met het geringe dat hij had, het welk uit zijn eigen voedsel en drank 
bestond, dat hij tot dagelijks rantsoen ontving; en bood zich vervolgens met vreugde 
aan, om die goddelijke mannen tot gids te verstrekken. 
 De Priesters zulk ene goed hart en zoo een warm gevoel onder zulke ruwe 
klederen en misselijk uiterlijk niet verwagtende, verheugden zich, en baden Jupiter om 
belooning voor deze braven daad, en namen al zegenende afscheid van hem. 
 
  



[9] 
4de Afdeeling. 

Ezopus Droomverschijning. 
 
Door werken en loopen afgemat, bevangt de slaap Ezopus, hij legt zich neder, en 
sluimert in. ï Hij droomt, dat het Fortuin zich naar hem wendt, hem de tong ontboeidt, 
en hem een klaarder [10] stem schenkt om zijne gedachten door middel der fabelen 
uit te drukken. ï Hij ontwaakt ï en ziet: Ezopus heeft eene lieflijke stem gekregen, en 
spreekt met eene ongemeene gemakkelijkheid. ñBij de onsterfelijke Goden!ò roept hij 
uit, ñwie heeft mij zulk groot geluk verschaft, of is het de belooning, voor het goede 
onthaal, mijne verdwaalde gasten aangedaan ï dus eene goede daad word nimmer 
bij de goden vergeten.ò é 
 Vol vreugde over het gebeurde staat Ezopus op, keert naar den arbeid, en 
begint met meer dan gewoonen ijver te werken. 
 
  



[11] 
5de Afdeeling. 

Ezopus wordt verkocht door Jadmon. 
 
Zenas was hofmeester op het landhuis van Jadmon, en opzichter over de werken der 
slaven ï Eens ging hij het werk in oogenschouw nemen, en zag een slaaf die niet van 
de ijverigste was, waarop hij hem onbarmhartig sloeg en mishandelde ï Ezopus die 
weinige dagen [12] door zijne slechte spraak onverstaanbaar was, en bijna niets kon 
uitbrengen, begon nu op een deftigen toon Zenas te berispen en zwoer hem bij 
Jadmon aanteklagen. 
 Zenas stond als van den donder getroffen en kon zich niet begrijpen hoe Ezopus 
zulk eene vrije spraak en moedige redenen gekregen had. Hij besloot Ezopus voor te 
komen en hem als oproermaker en weerspanningen bij zijn meester aanteklagen; en 
dit bragt hij zonder zich verder te bedenken ten uitvoer. 
 Met een neerhangend hoofd en onrustig gelaat, verscheen Zenas voor zijn 
meester ï Hoe staat gij daar zoo verwonderd en ten nedergeslagen mijn Zenas, zeide 
Jadmon? Er is, hernam den ander met een geheimzinnig gelaat, een zeer merkwaardig 



verschijnsel op uw landhuis geschied! Hoe dat vroeg Jadmon met drift; wel hernam 
Zenas, Ezopus die naar een stomme geleek en bijna niet sprak, drukt zich nu met zeer 
veel gemakkelijkheid en vuur uit. Is dit dan zulk een wonder in uwe oogen vroeg 
Jadmon op een spottende toon! Ja antwoorde Zenas, want ook al stap ik alle de 
scheldwoorden en vloeken over u persoon uitgestord over, is het niet mogelijk om de 
godslasteringen en verwenschingen die  hij tegen de Goden uitbraakte, aantehooren. 
 Dit veranderde de zaak, en Jadmon gebood terstond Ezopus te verkopen, doet 
met hem wat gij goedvind riep Jadmon Zenas toe, en verwijderde zich. 
 Zenas zag zich nu geheel meester over Ezopus, en toen hij Ezopus dit bekend 
maakte, zeide deze als van zijne onschuld onbewust, doet alles met mij wat gij wilt en 
beschikt over mijn persoon. 
 [13] Het duurt niet lang, of Ezopus kreeg een nieuwe meester, en wel een 
Phrijgiaansch koopman, die hem voor een zeer laagen prijs van Zenas kocht ï terwijl 
de laatste blijde was dat hij Ezopus had uit de voeten gemaakt. 

Toen Ezopus en de Koopman hun huis genaderd waren, en de kinderen der 
laatstgenoemde, de slaaf in de oogen kregen, beving hun de vrees zoo sterk, dat zij al 
huilende, en met groot misbaar, naar hunne moeder liepen, en het aangezicht in hun 
moeders schoot, voor Ezopus verborgen ï de andere slaven verwonderden zich ook, 
dat hun meester zulk een monster tot zijn dienaar verkozen had, doch hadden evenwel 
medelijden met zijne mismaaktheid. 
 
  



[14] 
6de Afdeeling. 

Ezopus voor de 3de maal verkocht. 
 
Zeer weinig diensten had Ezopus zijn 3de meester nog maar bewezen, of hij werd 
weder aan een vierde verkocht; zijne buitengewone mismaaktheid, en de afschrik te 
zijn voor de huisgenooten, waren er de oorzaak van. 
 [15] Eens kwam er een Slavenhandelaar in de stad, en zijn meester maakte van 
die gelegenheid gebruik, om Ezopus kwijt te raken ï Maar zoodra de koopman Ezopus 
zag, lachte hij, en vroeg aan zijn meester, waar hij zulk een gedrocht en afzichtelijk 
wezen van daan gehaald had? wanneer hij niet spreken kon, vervolgde de koopman, 
zoo zou ik hem voor een opgevulde blaas houden!....   
 Ezopus meester wel ziende dat er niet veel geld met deze verkoop te verdienen 
was, en ten anderen Ezopus willende afhandig maken, verkocht hem voor drie obolen 
of 18 St en keerde naar huis; Ezopus volgde zijn 4de meester, die den weg naar Ephese 
insloeg met voornemen zijn slaaf aldaar weder te verkopen, om er meer geld van te 
maken. 
 
  



[16] 
7de Afdeeling. 

Schranderheid van Ezopus. 
 
Weinige dagen daarna, gaf de Slavenhandelaar, die tevens veele goederen gekocht 
had, aan zijne knechten bevel, om de reis naar Ephese aantevangen; de slaven 
deelden dus alle de goederen onder zich uit, en een ieder belaadde zich met een 
vracht of pak. Ezopus verzocht het ligtste te mogen dragen, uit hoofde zijner gebreken 
ï doch de anderen wilden niet gedogen, dat hij iets dragen zoude. Doch hierin wilde 
Ezopus niet toestemmen, maar vroeg de keus van een der vrachten te mogen hebben, 
het geen men hem dan zeer gewillig toestond. 
 Nadat hij alles had bezien, en opgemerkt, vroeg hij om de broodkorf te mogen 
dragen, die zoo zwaar was, dat twee slaven dezelve met moeite zouden getorscht 
hebben. Alle zijne makkers lachten hem uit, en vroegen hem of hij gek geworden was, 
dewijl hij eerst om de ligtste, en nu de zwaarste vracht vroeg. ï Doch meenende hem 
te straffen, en om met hem den spot te drijven, zoo zettede zij Ezopus de broodkorf op 
den rug. 
 Ezopus voelde zich overstelpt van zwaarte en kon naauwlijks gaan, terwijl onder 
het loopen, de mande op zijn rug al heen en weder schoof, en zijn bult hem bij deze 
gelegenheid geweldig hinderde. ï De Koopman zag hoe Ezopus werkte, en 
verwonderde zich over zijnen ijver. 



 Toen de karavaan aan een herberg gekomen was, moest men aldaar het 
middagmaal houden; Ezopus moest aan ieder slaaf brood uitdeelen, zoodat zijn mand 
na de maaltijd bijna ledig was; en hij dus veel gaauwer en gemakkelijker kon lopen. 
Sôavond moesten de slaven weder brood uit de mand hebben, die als toen geheel ledig 
was, en onze Ezopus niets dan een ledige mande op den rug had. ï Zijne makkers die 
alle zwaare pakken en balen moesten dragen, waarvan zij eerst te Ephese konden 
ontlast worden, verwonderden zich over de ongemene schranderheid van Ezopus. 
 
  



[18] 
8ste Afdeeling. 

Ezopus voor de 4de maal verkocht. 
 
De Koopman te Ephese gekomen zijnde,  verkocht veele slaven, en won veel bij dien 
verkoop; drie slaven bleven er nu nog over: een ñletterkundigeò, een ñmuzikantò en 
Ezopus. 
 Een der vrienden des Koopmans, raade hem om naar Samos te zeilen op hoop 
van aldaar de drie slaven voordelig [19] te verkopen. Toen hij te Samos kwam, deed 
hij de beide slaven aankleden, maar dewijl hij Ezopus niet optooijen kon, nog hem 
eenig kleed geven dat hem paste, deed hij Ezopus een zak om het lijf, en stelde hen 
toen alle drie op de markt te koop. 
 Alhoewel Ezopus zich aan de bespotting en beledigingen der omstanders 
blootgesteld zag, behield hij zijne tegenwoordigheid van geest en starde hen strak aan. 
 De Philosooph Xantus, die toen juist te Samos zijn verblijf hield, ging naar de 
markt, en zag Ezopus, en zijne makkers. ï Hij vroeg de Muzikant waar hij van daan 
was: ñvan Cappadociaò, antwoorde hij. ñWat kunt gijò, hernam Xantus. ñAlles!ò zeide de 
slaaf. Dit antwoord deed Ezopus lagchen. De leerlingen van Xantus, hem ziende 
lagchen en zijne tanden bemerkt hebbende, geloofden dat het een monster was. ï 
Maar een der leerlingen de rede van Ezopus lagchen willende weten, naderde hem en 
zeide: waarom lacht gij? ñZee-hond hernam Ezopus, pak u weg.ò Dit antwoord 
beschaamde de leerling die afdroop. ï Xantus vroeg de prijs van de Muzikant: Duizend 
Obolen (f 300) hernam hij. Xantus vond deze prijs te hoog en zich tot den anderen 
wendende, vroeg hem uit welk land hij was: Ik ben uit Lijdia, antwoorde hij. ñWat kunt 
gijò vervolgde Xantus. ñAlles!ò hervatte de letterkundige ï Ezopus lachte weder. Xantus 


