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„De vermakelyke A v a n t u r i e r, ofte de Wispelturige, en
niet min Wonderlyke Levens-loop van Mir a n dor, Behelsende
verscheide Klugtige en Vermakelyke Bejegeningen , wonderlyke
Toevallen, aangename Am our e t t e s ofte Vryeryen en nuttelyke
Aanmerkingen op den hedendaagschen werelds-loop ; strekkende
tot aanwysing, en bestraffinge der meest in swang gaande
Lasters, Swakheden en Sotternyen van veelderley Stands-persoonen.
Door N. H. Ridendo dicere verum, quis vetat?" De
Sevende Druk. Van veele Drukfauten gesuyverd. t' Amsterdam,
by Antoni Schoonenburg, 1733. --- (,,Vercierd met
kopere Figuren"), kl. 8°.
„Don Clarazel de Gontarnos, Ofte den buyten-spoorigen Dole n den Ridder. Behelzende desselfs standvastige
liefde voor de schoone S i 1 v i a n a , Syne dappere Daden, wonderlyke Avanturen en gevaarlyke Gevechten tegens wreede Reusen,
verschrikkelyke Monsters, bedriegelyke Tovenaars en boosaardige Ridders : Beneffens de doortrapte fielteryeu van Gan d ales,
syn Schildknecht. Door N. H. Verziert met Kopere Konstplaten."
t' Amsterdam, by Philip Verbeek, 1712, kl. 8°.

I
Er behoeft niet gevraagd te worden naar den auteur der
hier opgegeven romans. Bij overlevering weet men reeds wie
N. H. is. Maar niet de overlevering alleen , ook de historie
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komt ons te hulp. De auteur van den „V er m a k e l y k e(n)
A v an t u r i e r" heeft in zijn eerste deel, 1 ) terwijl hij de schoonheid een.er Leuvensche dame beschrijft, zich zelven verraden.
Hij zegt , dat „de mond" der bekoorlijke Is a b e 11 a „van een
Nectar bedouwt wierd, daar d' A t h e e n s c h e honing zoo
bitter als de kleine pillen van Doctor H s bij was." Doctor
H e i n s i u s was in 1690, -- het jaar, waaromstreeks de ,,V e rm a k e l y k e Avanturier" waarschijnlijk geschreven werd —
en later tot in het begin der achttiende eeuw alom bekend
door zijne arcana en zijne pillen. Dat hij zich zelven aanhaalt een algemeene trek bij auteurs, die onder pseudoniem
schrijven, of met enkele initialen teekenen kan nog nader
bewezen worden , wanneer men de medische geschriften van
doctor Nicolaas Hei n s i us junior vergelijkt met den „V e rmakelyke(n) Avanturier" en met „Don Clarazel de
Gontarnos."
Doch het is overbodig met dit betoog aan te vangen. Er
klinkt maar ééne stem over deze zaak. Alle letterkundige
geschiedschrijvers erkennen den jongeren Ni c o l a a s He in s iu s
als den schepper van den „Vermakelyke(n) Avanturier",
terwijl er omtrent zijn tweeden roman „Don Cl a r az el d e
G o n t a r n o s" een plechtig stilzwijgen wordt bewaard. 2 Niet
enkel om deze reden wensch ik thans in de volgende bladzijden
eerai ; e mededeelingen te doen over Ni colaas H e i n s i u s
junior, en zijne beide romans. Het schijnt mij , dat geringschatting en onkunde , beide , er tot nog toe maar al te gemakkelijk in. zijn geslaagd, om den naam en het werk van
den jongsten Nicolaas H e i n s i u s in vergetelheid te
)

1) Blz. 155.
2) Zoo bij Van Vloten, („Bloemlezing uit de Nederlandsche
Prozaschrijvers der zeventiende eeuw,” Arnhem, 1870. bl. 628,)
die het vraagstuk als uitgemaakt beschouwt; zoo bij Jon c k b 1 o e t,
(„Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde,” derde uitgaaf,
Groningen 1882 ; 4 deel bl. 413) die zegt, dat „de letters N. H. stellig
Nikolaas Heinsius aangeven."
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brengen. Zij, die iets over hem weten te zeggen -- hun
getal is zeer klein ! — slaan meestal een hoogen toon aan.
„Slecht sujet" — „onkiesche roman" -- is hun op de lippen
bestorven. Als meermalen ten onzent pleegt te geschieden,
herkent men in dergelijke oordeelvellingen minder het vonnis
van den wetenschappelijken geschiedschrijver der Letteren dan
wel de preutsche jeremiaden van den dilettant-catechiseermeester.
In het licht te stellen, hoe de Schelmenromans van Ni c ol a a s
Heinsius eene hoogst belangrijke schakel vormen in de
geschiedenis van den Europeeschen Schelmenroman der zeventiende eeuw , komt mij voor eene zeer dankbare stof te zijn.
Verwaarloosde en ter zijde geschoven schrijvers uit de duisternis
te doen treden in het volle licht, moge meestal eene moeilijke
opgave blijken , toch zal de uitkomst , zoo zij bevredigend is ,
de inspanning honderdvoud beloonen. Eene nieuwe bladzijde
te schrijven voor de Geschiedenis der Letterkunde is nieuw
licht verspreiden over al de overigen.

II
De laatste der Vlaamsche Heinsiussen.
Nico l aas Heins i u s , junior, stamt uit eene Vlaamsche familie, zooals vele vermaarde geleerden der zeventiende eeuw ten
onzent. Calvinistische Vlamingen en Brabanders stroomen na
P a r m a's overwinningen naar Noord-Nederland. De eerste
Europeesche geleerde van het laatst der zestiende eeuw, J u s t u s
Li p s i u s, de beroemde uitgever van T a c i t u s, was een
Brabander ; B a rl a e u s een Vlaming; G r u t e r u s een Brabander; Zevecotius een Vlaming; Daniel Heinsius een
Vlaming. Het bloed, 't welk den Amsterdamschen V o n d e 1
door de aderen stroomt , is, strikt genomen, Vlaamsch bloed ;
de moeder van C o n s t a n t i n, grootmoeder van Christiaan
Huygens, was eene Vlaamsche ; Hoof t's tweede gade eene
Vlaamsche. Holland plukte de schoonste vruchten eerst der
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Spaansche, toen der Fransche onverdraagzaamheid. Tweemaal
bracht eene Hugenootsche emigratie , juist door eene eeuw
gescheiden , (1585-1685,) de nijverste, de geleerdste en degelijkste mannen binnen onze grenzen.
Ten tijde der eerste, der Vlaamsche en Brabantsche emigratie,
kwam een Gentsch advocaat, Ni colaas H e i n s i u s, in 1583
naar Holland, daar hij Calvinist en Prinsgezind was. Deze
bracht een kind meê , dat in 1580 te Gent geboren was en
D i e 1 heette. De Leidsche Hoogeschool roemde op dezen
Dan i ë 1 reeds in 1598 als professor in 'het Grieksch en de
Geschiedenis. D a n i ë 1 Hein s i u s verschijnt in die schitterende
rij van classieke philologen, welke ter Leidsche Al m a Mate r
voor het oor van geheel Europa hunne onherroepelijke gewijsden gaven. De jonge Republiek maakte destijds den
Leidschen hoogleeraren het leven zeer aangenaam. Geld
noch moeite werd gespaard, als men een beroemd wetenschappelijk man voor de Hoogeschool wilde winnen. Het
behoeft niet herinnerd te worden , hoe de Staten van Holland
hun uiterste best deden, om, nadat de „waggelmuts" Jus tu s
L i p s i u s door den eerlijken C o o r n h e r t zoo vinnig
berispt in zijn „Proces van 't Ketterdooden" naar
Rome en naar Leuven was teruggekeerd, den beroemdsten aller
Fransche philologen, N. o n si e u r de 1' E s cal e (Scaliger)
naar Leiden te lokken i) op uitdrukkelijke voorwaarde , dat
hij geen college's zou behoeven te geven.
Daniel H e i n s i u s (1580-1655) behoorde tot de vermaarde koningen der philologie en tot de best bekende
dichters in het Latijn, die met Dorpins, Janus Secundus,
Gruterus, Scaliger, Barlaeus en Grotius den roem
der Hollandsche Humanisten door de geheele beschaafde wereld
verspreid hebben. Van de Latijnsche en Hollandsche poëzie ,
door grootvader D a ni ë 1 geschreven, zou hier met het oog
--.

1 ) Vergelijk de voortre ffelijke schildering van Cd. Busk e n H n e t. „Het
Land vanRembrand". (1884 , 15 afl. bl. 202--207.)
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op zijn kleinzoon N i c o l a as gevoeglijk kunnen gezwegen
worden, ware het niet , dat de schaduwzijde van D a ni 81
H e i n s i u s' dichterlijken arbeid , in welke taal ook , altijd in
een overdreven gebruik van mythologische cieraden hadde
bestaan. Dit gebruik — beter dit misbruik — gaf aanleiding
tot een pennestrij d tusschen Jean Louis G u e z de B a l z a c
(1.594 1654), den uitstekenden auteur van „A r i s t i p p e," en
Hein s i u s, ') bij welke gelegenheid S a l m a s i u s, de „lasteraar"
van G r o t i u s, partij koos voor zijn landgenoot B al z a c.
In de houding der beide Leidsche professoren , Heinsiu s
en S a l m a s i u s, tegenover elkander, ligt tevens een bruikbare wenk omtrent het familiekarakter der H e i n s i u s s e n.
De Axelsche dominee Willem t e Water, die (1756) de
geschiedenis der Hervormde Kerk van Gent schreef, vertelt
eene anecdote, die het groote verschil tusschen den Franschen
Hugenoot Salmasius en den Vlaamschen Calvinist H e i ns i n s in het licht stelt. „H e i n s i u s" — zegt te Water 2 —
hield veel van wyn, waaromtrent hy zig zelven al vry veel
toegaf. 't Gebeurde nu , dat zy beiden ten eeten waeren by
den Pensionaris van Leyden, daer Salmasius weigerde te
drinken, zeggende : Ik ben geen drooge ziel, waerop Heinsiu s
hem tegemoet voerde : En ik ben geen natte ziel, hetwelk men
meent, dat de eerste blyk van verbitteringe tusschen hen geweest is."
De ,,duytsche" dronk, welken de grootvader zoo lief had,
boezemde den vader geen schrik in en stond bij den zoon in
hooge eer. Weldra zal dit van de beide laatsten nader blijken.
De Leidsche professor toonde zijne ingenomenheid met glazen
en bekers, door in 1614 een „H y m n u s o f t L o f s a n c k
van B a c c h u s" aan te he ffen. Deze door Op i tz in het
Duitsch vertaalde verzen getuigen drieërlei dingen van den .
dichter : 1°. dat hij dagelijks den Wijngod met vrome devotie
)

1) Zie J o n e k b l o e t, t. a. pl. III deel (1881) bl. 66-68.
2) „Historie der Hervormde Kerk te Gent." Utrecht,1756. b1.161.
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placht te eerera ; 2°. dat hij in kennis der classieke dichters
zijne geleerdste tijdgenooten naar de kroon stak en 3°. dat hij
als dichter in zijne moedertaal eene benijdenswaardige hoogte
bereikte. Niet alleen Bacchus ook Cupido had hij reeds
vroeg geëerd , een trek , die wederom bij de H e i n s i u s s e n
algemeen is. De grootvader bezong heel jong het „A m b a c h t
van Cup i d o", en noemde zich op den titel heel voorzichtig
Theo c r i tu s à G a n d a; de vader leerde aan het hof van
Christina van Z w e den meer dan onschuldige courtoisie
oefenen en, wat den kleinzoon betreft, de lezers van den
„V e r m a k e l y k e(n) A v a n t u r i e r" weten welk plezier de auteur
schepte in „aangename Am o u r e t t e s ofte Vryeryen."
Daniel Heinsius, gehuwd met Ermgard Rutgers,
werd op zijn veertigste jaar een zoon geboren (29 Juli 1620),
welken hij naar zijn vader, den Gentschen advocaat, den naam
van Nico 1 a as gaf. Deze zoon poogde in alles het evenbeeld
van zijn hooggeleerden vader te worden , tevens de evenknie
van Janus Secundus, Grotius en Barlaeus in de Latijnsche poëzie. Zijne figuur is onlangs zoo voortreffelijk geschilderd, dat het vergeefsche moeite zou zijn het over te
doen. Zie hier het portret van Nicolaas H ei n s i u s,
senior, gekonterfeit door B u s k e n H u e t i) :
„Het kan naauwelijks bevreemden dat in het buitenland, Hugo de
,,Groot niet medegerekend, deze Nicolaas Heinsius eenigziiis voor het
„model van den nederlandschen geleerde der 17 d° eeuw doorgaat : be„vallig latijnsch dichter, scherpzinnig uitgever van latijnsche teksten ,
„man van de wereld en man der school in één persoon. Geheel zijn.
„maatschappelijk bestaan zette hem zekere oorspronkelijkheid bij. Raad„pleegt men de lange lijst der latijnsche dichters en prozaschrijvers
„die hij met aanteekeningen in het licht zond, dan waant men te doen
„te hebben met de letterkundige nalatenschap van een huiszittend en
„bij het kollege-geven vergrijsd universiteitshoogleeraar. In de werke„lijkheid echter is nooit iemand, die zich met dergelijke studiën bezig1)

„Het Land van Rembrand," 15 afl. (1884) bl. 213-214.
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„hield , in minder mate professor geweest. Geen uithuiziger man, ge„durende eene reeks van jaren, dan Nicolaas Heinsius.
„Dat ook hij, in de dienst van Christina van Zweden, eene poos tus„schen Stockholm en Rome heen- en wedervliegt en aan de Koningin
„geld te kort komt , spreekt schier van zelf. Alle buitengewone mannen
„van dien tijd, Hugo de Groot, Descartes, Pascal, zijn door deze geniale
„vorstin aangezocht of met haar in betrekking gekomen. Enkel om
„haar en Descartes te zien , wilde de jonge Christiaan Huygens aan
„eene reis naar het Noorden deelnemen. Europa telt op dit oogenblik
„niet één gekroond vrouwelijk hoofd van zoo onbetwistbare ver„maardheid.
„Uit de schipbreuk zijner reizen voor rekening van Christina redt
„Heinsius niets anders dan eene aanstelling der Staten-Generaal tot
„resident te Stockholm : hij is diplomaat geworden. Zoon van een
„orthodox-gereformeerd vader en ook zelf orthodox, staat hij bij de
„gestelde magten te huis in een goed blaadje. Allerlei diplomatieke
„zendingen worden hem opgedragen: naar Pruissen , Denemarken , Rus„land, Oostfriesland, Bremen , nogmaals naar Zweden. Tusschentijds
„is hij , steeds voortgaande latijnsche verzen te schrijven en latijnsche
„teksten uit te geven , sekretaris van Amsterdam geworden , doch maar
„voor een poos. In een familieproces doet Amsterdam te zijnen nadeele
.,uitspraak en dit verdriet hem. Rij gaat stil wonen te Utrecht, te
„Vianen, en sterft eindelijk in Den Haag (1681)."

Zoo werd in meesterlijke omtrekken de beeltenis van den
ouderen N i c o l aas Heinsius geteekend. Inderdaad aldus
was de loopbaan van dezen Leidschen professorszoon. Toen hij
al vroeg zijne verwonderlijke bekwaamheid in het schrijven
van Latijnsche verzen had doen toejuichen, vernam hij, dat de
letterlievende Koningin Chris tin a van Zweden hem geprezen had. Aanstonds draagt hij haar eene kleine verzameling
zijner „p o ë m a t a" op, weldra is hij te Stockholm aan haar
hof en doorreist hij in haren dienst heel Europa, om classieke
handschriften en oude penningen te koopen. Reeds bleek het,
dat daarbij geene zijde te spinnen was. . . hij kwam f 30 000
aan de Koningin te kort, die hem met schoone beloften en
toekomstige schenkingen poogde tevreden te stellen. Door
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voorspraak van den kloeken Van B e u n i n g en werd hij op
vier-en-dertigjarigen leeftijd tot Resident der Staten van Holland te Stockholm (1654) aangesteld.
Omstreeks dit tijdperk begint de levensroman van den ouderen
Nicolaas H e i n s i us. Hoezeer ook Stockholm tijdens de
regeering van Koningin Christina (1644--1654) en van haar
neef Karel X (1651-1660) door luisterrijke kunstbescherming
beroemd was, het fatsoen der grooten en der kleinen liet te
wenschen over. De forsche, kloeke Christina hing met heel
hare ziel aan de classieke philologie en de oude wijsbegeerte,
al het overige boezemde haar minder belang in. Schitterende
feesten overprikkelden den levenslust der Stockholmsche burgerij. Van daar eene neiging tot losbandigheid, die zelfs den
strengen Calvinist Hein s i u s aangrijpt. Hij vindt te Stockholm — liet juiste tijdstip is onbekend, maar valt tusschen
1645 en 1654 — de schoone M. a r g a r e t a W u l l e n, even
bekoorlijk van uiterlijk als schrander van hoofd; „i n c o m p arabili praedita ingenio", schrijft Heinsius zelf aan zijn
vriend Gr o n ov iu s (9 Februari 1657). ')
Er zweeft hier en daar nog een sluier over dezen roman.
M a r g a r e t a was de dochter van een Luthersch predikant.
Een huwelijk met den Calvinist He i n s i u s , al stond hij hoog
in gunst bij het hof, al voerde hij later den titel van Resident
der Staten van Holland, schijnt naar de bekrompen denkbeelden der Zweedsche orthodoxie dier dagen niet mogelijk
te zijn geweest. In 1 782 vonden onze even geestige als
beminnenswaardige W o l f f e n D eken nog een dankbaar thema
in den kleingeestigen uitsluitin gszucht van Lutherschen tegenover Hervormden en vica versa, toen zij den enghartigen
Jan Ed eling in. haar roman „Historie van Sarah Burgerh a r t" tegenover den edelmoedigen Abraham B l a n k a art
plaatsten en het vraagstuk of een huwelijk tusschen Lutherschen
en Hervormden geoorloofd ware, in gunstigen zin beslisten.
.

1 ) Burmanni Sylloge Epistolarum a Viris illustribus
script a r u m. Tomo ill, p. 354.
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Omstreeks 1650 woei er nog veel behoudender wind te
Stockholm en scheen de vurige liefde , die H e in s i u s voor
de knappe predikantsdochter deed blaken, hopeloos. Margaret a
dacht er anders over en wierp zich met onstuimige drift in
zijne armen, nadat hij haar plechtig beloofd had haar in Holland te zullen huwen. Het is een feit, dat zij hem twee zonen
schonk, die beiden, om met Van Vlot en 1 ) te spreken —
„in wilden echt" waren verwekt. Het is evenzoo een feit, dat
beide zonen, D a n i ël en Ni colaas, in den Haag geboren zijn.
Van den jongsten was dit bekend, van den oudsten minder. 2 )
Toch had ook deze in Den Haag zijne wieg staan , want de
uiterst nauwkeurige professor H er m a n n u s B o u m an, deelt
in zijne „Geschiedenis van de voormalige Geldersche
H o o g e s c h o ol" 3 ) mede, dat te Harderwijk gepromoveerd is
in de Rechten , den 23 October 1669 , „Daniël Heinsius ,
H A G E N A AR, kleinzoon en naamgenoot van den beroemden
Daniël Heinsius, zoon van den niet minder vermaarden
Nicolaas Heinsius."
Indien dit geene dwaling is — en wie zou durven gelooven
dat de hoogst voorzichtige en alles doorsnuffelende Herman n u s
B o urn an zich hier een l ap sus c a l a m i veroorloofde? —
dan was M a r g a r e t a w u l l en reeds in den Haag omstreeks
1649 of 1650, toen zij haar oudsten zoon het leven schonk. Een
jongeling, die op twintigjarigen leeftijd doctor in de Rechten
werd, was in de zeventiende eeuw niet ongemeen. Mij dunkt,
er bestaat grond tot de veronderstelling, dat de Zweedsche
domineesdochter naar het vaderland van haar Heins in s
uitweek , om moeder te worden, zooals zij dit andermaal in
1) T. a. pl. bl. 628, 629.
2) L e end e r t z schijnt in zijn voortreffel ij k artikel (N a v o r s c h e r, VII
jaargang, 1857 (Amsterdam, Fred. Muller) bl. 193 , te veronderstellen,
dat de oudste zoon D a ni ë 1 in Zweden geboren werd ; Van Vloten
beweert hetzelfde (t. a. pl. bl. 628).
3)

Utrecht. Van Terveen & Zoon. 1844. bl. 368.
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1655 deed, toen zij het leven schonk (1656) aan onzen held ,
den jongeren Nicolaas.
Ditmaal volgde H e i n s i u s zijne geliefde naar Amsterdam,
waar nu het q u art d' he u r e d e R ab ei a i s voor hem aanbrak.
Intusschen blijft het feit uiterst merkwaardig, dat ook de jongste
zoon Nico 1 a a s in Den Haag geboren werd, gelijk met zekerheid blijkt uit een request op zijn last in 1704 aan „de Edele
Groot. Mog. Heeren Staten van Holland en West-Vriesland"
gezonden , waarin men beweert, dat Nico 1 aas He insi u s,
Medicinae Doctor, geboren werd te 's Gravenhage. I)
Nadat Margareta voor de tweede maal moeder was geworden, begon zij aan te dringen op de vervulling van H ei ns i us'
trouwbelofte. Deze was nu (1656) te Amsterdam gevestigd,
omdat de groote koopstad hem tot haar Secretaris had bevorderd. Juist nu ontstaan er groote oneenigheden tusschen de
schoone Zweedsche vrouw en den beroemden dichter-staatsman.
Hem kwamen allerlei booze geruchten ter oore. Zijne Latijnsche briefwisseling met I s a a k V o s s i u s, zoon van den beroemden G e r a r dus Joh a n n e s, werpt hier en daar een treurig
licht op Margareta Wullen. Vossius, de zoon, een
boeken- en handschriften-verzamelaar, die even als Hein s iu s
voor de Koningin Christina door Europa had gereisd, die zeer
goed op de hoogte was der ongeschreven chronijken van
Stockholm en elders, poogt zijn vriend de oogen te openen
(1657), maar bemerkend, dat He insi us moedwillig blind wil
blijven, schrijft hij hem zulke harde waarheden, dat deze zijne
oogen toornig openspert en driftig wordt. 2 Maar V o s s i us
geeft den moed niet op en stort zijn heele hart uit. Zoodra
)

I) Zie het Request (waarop ik later terugkom) in den „N a v o r s c h e r"
XII jaargang, 1862, bl. 216, meêgedeeld door Jhr. R a m m e l m a n
Elsevier.
2 ) Vossius zegt (Sylloge Epistolarum, tomo III, p. 685):
„Mea enim nihil interest, utrum to privatim, an vero cum aliis puellam
tuam possederis . ... Tu tuam & existimationem & valetudinem cura diligenter, si per Dominam tuam liceat."
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Hein si u s vraagt , wat hij eigenlijk tegen M a r g ar e t a
W ul 1 e n heeft in te brengen, antwoordt hij : 1 ) „Gij hebt mij
gevraagd , in naam onzer vriendschap. u te berichten , wat ik
omtrent Wullen denk. Ik doe het gaarne, zoowel ter wille van
uwe eer en goeden naam, als omdat mij de waarheid boven alles
gaat. Schoon het u misschien onaangenaam en hard in de
ooren zal klinken, zal ik toch vrijmoedig zeggen wat ik weet.
Het is geene gissing, maar ik weet het met de grootste
zekerheid, en ik zou er een eed op durven doen, dat die
mooie dame eene oude, maar daarom nog niet verouderde
lichtekooi is. Voor twaalf en meer jaren reeds kwamen mij
slechte geruchten van haar ter oore. Men zeide mij , dat hoewel ze zich wat fatsoenlijker hield dan hare zuster een alleronbeschaamdste prostituée, die evenwel door te trouwen zich een
vrijbrief voor haar slecht gedrag kocht zij zelve in niets
aan deze laatste toegaf en met haar in dezelfde woning haar
onzalig bedrijf uitoefende." Vo s sius voegt er bij, dat hij in
vele kringen allerlei verhalen over de zedeloosheid der beide
zusters gehoord heeft, zoowel in Zweden als elders.
H e i n s i u s, eindelijk op de hoogte der wezenlijke waarde
dezer vrouw, die zich voor hem met ongemeene geslepenheid
in den mantel der achtenswaardigheid had weten te hullen ,
weigerde zijne trouwbelofte te vervullen. Hij schrijft (9 Fe1 ) ,,Quaeris, vir clarissime , ut pro amicitia nostra, quid de W(ullenia)
sentiam sincere & breviter exponam. Faciam id admod um libenter , turn
quod honor tuus id exigat, turn quod veritatis ratio semper sit habenda.
Licet itaque injucundum & ingratum auribus tuis forsan sit futurum ,
dicarn tamen audacter, non me existimare tantum, sed si qua in rebus humanis sit certitudo , nosse me & pene posse jurejurando adfirmare, istam
tuam pulchellam, antiquum & tantum non exsoletum esse prostibulum.
Duodecim aut etiam plures jam elapsi sunt anni, quod communi fama
scortillum istud cognoverim, ac quamvis haec aliquanto cautius peccaret,
quam soror ejus, prostitutissimi pudoris femina, sed quae obtentu matri .
monii tutius poterat moechari, iisdem tamen esse moribus omnes adfirmabant, ac in eadem domo cum iisdem misceri."
S y l l o g e, t. III. p. 687.
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bruari 1657) aan Gr o n o v i u s dat eene befaamde, maar
schrandere vrouw hem een proces wegens „b r e ak of p r o m i s e"
zal aandoen. 1 ) Hij had haar niets beloofd , meldt hij later
(26 Juli 1657) aan denzelfde , tenzij zij bewijzen mocht, dat
alle kwade geruchten onwaarheid behelsden. Intusschen
schijnt M a r g a r e t a schriftelijke beloften in handen te hebben
gehad, waarover V o s s i u s (Februari 1657) zich ongerust
maakt. 3
Het bekwam Hein s i u s slecht , dat hij het proces , door de
Zweedsche La ï s hem aangedaan , gering achtte. Hij verloor
te Amsterdam zijn geding en klaagt er Gr o n ov iu s over,
dat een der Amsterdamsche Schepenen zich door de schoone
oogen van M ar g a r e t a had doen bewegen, om hem in het
ongelijk te stellen. 4) Dit geschiedde in Hooimaand van
1657. H e i n s i u s besluit in hooger beroep te komen bij het
Hof van Holland in Den Haag. Van verschillende zijden
drong men bij hem aan de zaak te schikken. 5 ) Ook zijn
)

] ) „Mihi etam, quod mireris & rideas, litem minatur puella longe quidem scitissima, & incomparabili praedita ingenio, quaeque pudicitiam suam
Lucretiis antiquis illis aequare non dubitet."
Sylloge Epistolarum, t. III p. 354.
,

2) „Videbis apud me testimoniorum magnam copiam , quibus illa graphicè, quae sit, describitur. Quanquam ne multis quidem testimoniis
opus, cum illa de nuptiis nihil a me petierit, nisi si liqueret, nullam sinistro rumori causam a se datam esse; nec aliá ego conditione quicquam sim
pollicitus, ut ex ejus epistolis penes me extantibus liquidó apparet."
Aldaar p. 362.
3) „Unum me male habet, quod mihi videor ex tuis posse colligere
literis, quod nempe huic formosulae videaris te obstrinxisse promisso
Aldaar t. a. pl. p. 686.
matrimonii".
4) „Tertius" (na twee andere tegenspoeden te hebben opgesomd)
„accessit causae meae oppressor Vir Consularis, qui nos tram in deliAldaar t. a. pl. p. 361.
ciis habere aut habuisse saltem creditur."
5) „Propinqui nostrae illius" — schr ij ft Heins i u s aan G r o n o v i us
(Juli, 1657, Aldaar, bl. 362.) — „componi litem misere jam velint, sed non
componam ego, nisi victor."
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geleerde vriend Gr o n o v i u s raadt hem in het vonnis te
berusten. 1 ) Maar Heinsius was niet te bewegen. Hij
kende M ar ga r e t a in hare ware gestalte en zette het proces
voor den Hove van Holland voort. Eigenaardig openbaart
zich nu het verschijnsel dat de moeder zijner kinderen allerlei
uitvluchten wist op te werpen en de zaak in den Haag op
de lange baan geschoven werd. Heinsius besloot naar den
Haag te gaan wonen, zoo als hij in April 1658 aan G r o n o v i u s
schrijft. Hij had aanbiedingen tot eene schikking gekregen,
maar wilde er niets van weten. Hij verhaalt, dat T hi s b e
(M a r g a r et a) hare toevlucht genomen heeft tot een advocaat,
dien hij M o r u s noemt en welke hem tot toegevendheid
tracht over te halen. Ieder een weet nu wie die Zweedsche
is en, daar zij gebrek lijdt, zou het niet edelmoedig zijn haar
verder te vervolgen. Men wil H e in s i u s geheel vrij laten ,
als hij de kosten der procedure voor beide partijen betaalt.
Later zou men kunnen overleggen wat er voor de kinderen
moest gedaan worden. 2 )
Van dit alles neemt Heinsius niets aan. Hij heeft nieuwe
bewijzen tegen Mar g are t a Zij heeft zich den toom van
een lid der Hoogmogende Heeren op den hals gehaald door
hare onbeschaamdheid. Zij heeft te Amsterdam haar portret
naar het naakte model doen schilderen , de kunstenaar
heeft dit in tegenwoordigheid van vele getuigen verhaald,

1) Sylloge Epistolarum, III. p. 363•
2) „Ridebis, sat scio , si dixero ad Mo rum nunc a Thisbe confugi ,
cujus patrocinio se credat. Impendit vir ille bonus omnem facundiam
isti rei, ut mihi persuaderet laudabilem esse clementiam. Pudicitiam ejus
omnibus non solummodo suspectam esse, sed communi jam suffragio
damnatam. Accedere causae pessimae inopiam atque egestatem faeminae
perditisimae. Liti earn sustinendae non esse parem. Posse me defungi
omni molestiá, si sumtus utrimque factor unus in me recipiam. De pueris
alendis facile mihi cum illA conventurum."
Aldaar p. 386.

16HOLLANDSCIIE SCHELMENROMANS
terwijl het portret in Amsterdam de ronde doet. 1 ) Ondanks
dit alles was „T h i s b e" hem te slim af. Zij wist steeds
nieuwe uitvluchten en tij droovende exceptiën op te werpen 2
eindelijk, als naar gewoonte, zich nieuwe vrienden te winnen.
Dit dralen duurde tot 1660, toen Heinsius op verzoek der
Staten van Holland voor geruimen tijd naar Zweden werd
gezonden. Nog langzamer ging nu het proces in den Haag.
Gedurende de afwezigheid van Heinsius oefende Mar g aret a
al haren invloed en welbespraaktheid op de rechters en
advocaten uit. Zij trachtte te bewerken , dat Hein si us bij
vonnis veroordeeld zou worden , om haar te huwen. Dat
zij het zoover wist te brengen, blijkt uit een brief van
H a d r i a n u s van der W a l l i u s, den 4 Augustus 1665 naar
Heinsius te Stockholm gezonden.
De sluwe Zweedsche A sp a r i a had haar zin gekregen.
Heinsius werd bij gewijsde gelast haar te trouwen. De geboden werden afgekondigd in de Luthersche en in de Kloosterkerk. 3) Het huwelijk zou met den handschoen bij vol-.
macht gesloten worden. Van der Wall voegt er bij , dat
deze plechtigheid niet in de kerk maar op het stadhuis van
),

1) „Vir ex collegio Ordinum Generalium non postremus nominavit mihi
cognatorum suorum nonneminem, qui fassus sit se rem cum illa habuisse,
ejusque rei testimonium mihi obtulit. Circumfertur etiam ejus imago nuda
per hanc civitatem. Neu figmentum credas, Apelles est in promtu, qui
fassus sit coram teste non uno, se nudam expressisse ad vivum hanc
Venerem."
S y l l o g e E p i s t o l a r u m, t. III p. 387.
2) H e i n s i u s aan G r o n o v i u s (Maart 1658) : „Litem, quantum possum,
urgeo , nam adversaria mea an ex Fabiorum gente sit , quae antiquam
nobilitatem tantopere jactet , nescio , cunctando certe rem gerit unice."
Aldaar p. 384.
3 ) „Audiebam" -- schrijft Van der Wall — „enim nuptiarum
veterum denuntiationem sive (ut vocant) proclamationem primam publice
factam fuisse, ex ambone in duabus aedibus sacris , Lutheranorum altera
idque ob sponsae religionem: & altera Monasteriensi, uti h4c dicitur, quae
olim Dominicanorum fuit." Aldaar, p. 872.
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Den Haag zou plaats grijpen en dat de jonggetrouwde dan
wel spoedig naar Stockholm zou reizen, om het H e ins i u s
zoo lastig mogelijk te maken.
Dit is ook zoo geschied. De Haagsche predikanten bedankten
er voor een huwelijk bij rechterlijke volmacht in te zegenen en dus
werd het op het Haagsche stadhuis voltrokken. Wel weigerde
H e i n s i u s het gebeurde te erkennen , wel wilde hij na zijne
terugkomst uit Zweden maar zeldzaam in Holland vertoeven ,
wijl hij zich het slachtoffer eereer lage samenspanning achtte ,
maar Mar g are t a voerde den naam van mevrouw H e i n s i u s,
hare beide zonen werden als de wettige kinderen van den oudresident te Stockholm erkend. Schoon de bijzonderheden nog
onbekend bleven, ligt het voor de hand te veronderstellen, dat
hij verplicht is geweest voor de opvoeding zijner zonen te zorgen.
Reeds bleek het , dat de oudste , D a n i ë 1, in 1669 , 23 October, promoveerde in de Rechten te Hardewijk. Voor ik thans
begin met den jongste , zij het geoorloofd hier omtrent de
moeder een geestig woord van B u s k e n 1I u e t aan te
halen. 1 ) „Voor de nagedachtenis dezer Margareta is het
„te hopen , dat zij niet als model gezeten heeft voor het por„trét, dat in den roman van haar jongsten zoon : De v e r„m a k e l y k e a v an t u r i er de held van zijne moeder ophangt.
„Volgens Nicolaas Heinsius , den vader , was zij een zedelijk
„monster. F a i l l a i t pas q u' i 1 y a i l l e! zeiden de tij d„genooten en lieten met dit blok aan het been hem zitten."
Het portret, dat Mirandor f „de vermakelyke avant u r i e r", van zijne moeder ophangt, is inderdaad niet vleiend
voor Mar g a r e t a W u l 1 e n. „Wat myn moeder aangaat ,"
vertelt hij 2) — ,,hoewel zy in haar jeugd verscheiden
„konsten en handwerken geleerd had , als b or d u u r e n, bloe„men en kanten maken , daar zy een goed stuk gelds mede
„had verdienen konnen , was zy nogtans zoo lui , dat zy den
1) „Land van Rembrand ", 15 afl. (1884). bl. 215.
2) „De vermakelyke Avanturier" (1733) bl. 12, 13.
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„ganschen dag niet anders deed, als in de tuin wandelen en
„haar bekenden en buur-vrouwen, die alle de grootste klap„peyen van de wereld waren , te bezoeken, daar myn goede
„Vader niet te veel tegen dorst spreken t indien by de huid
„niet wilde vol gescholden zyn. Dese vryheid gevoegt by een
„weinig bevalligheid, was oorzaak, dat myn Vader d' eer had
„van in verscheide voorname swagerschappen te treden, en
„wanneer hy des avonds in de kroeg zat, zyn huis door ver„scheide jonge Studenten ingenomen te zien, hetwelk zoo
„heimelyk niet toeging, of by kreeg eindelyk hiervan de
„lucht in de neus, dog dewyl by haar, niet zekerlyk van
„ontrouw beschuldigen kost, dorst by haar zyn misnoegen
„niet te kennen geven , zich alleenlyk vergenoegende haar te
„bidden, den jonge luiden zoo zeer niet aan te haaleu, dewyl
„zulks nergens toe diende, als haar by de luiden van oneer.. .
„verdagt te maaken, daar zy zich nogtans zeer weinig na
„richte, en daarom geensins naliet, haar oppassers, of in ons
„huis, of op andere plaatsen te spreken. Die geen , die zij
„uogtans het meeste... beminde, was zeper Lui t e n a n t, die
„om des te beter toegang tot haar te hebben , verscheide
„klederen by myn Vader had maken laten, en hem ge„meenlyk , wanneer hy in ons huis quam, eenige kannen
„wyns sp en cle e r d e, waar door hem myn Vader, die het nat
„liefde , zeer gaarn komen zag... Evenwel kost zy zich zoo
„wel niet met desen minnaar vergenoegen, of haar hert wierd
„wel haast door het aangenaam gezigt van een Jong Student
„ingenomen, die in der daad een uitsteekend aardig jongman
„was, met dewelke zy wel haast gelegenheid vond te spreken,
,,en na die tyd eene goede all i an ti e of verbintenis met
„hem te maaken".
M i r a n d o r had vroeger verhaald , dat zijn vader een
kleêrmaker, zij ne moeder eene keukenmeid was. Schrapt men
dus al , wat in de meêgedeelde schets als c o u l e u r loc al e
moet beschouwd worden, uit, dan blijft er nog genoeg over, om
een vrij gelijkend portret van M a r g a r e t a W u 11 en te krijgen.
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Merkwaardig is het voorts op te merken, dat Ntirando r's
moeder zich met buitengewone handigheid weet vrij te pleiten,
ook in de moeilijkste omstandigheden. Als de kleêrmaker
haar onderhoudt over haar slecht gedrag, ging zij zich „als dan
zoo onschuldig en onnozel aanstellen" vertelt M i r a n d o r
verder 1 ) -- „als of zy de beste vrouw van de wereld geweest
„was , en myn Vader daar toe nog digt uitschold , dat hy
„zulke gedagten van haar hebben kost, zoo dat hy, zynde een
„vroom en goedaardig man, haar dikmaals nog om vergeving
„bidden most, hoewel hy na die tyd nogtans haar gestadig verdagt
„hield, en veel nauwer acht op haar gaf." Een anderen keer,
toen alles haar schuld zonneklaar bewees en de kleêrmaker
haar van overspel beschuldigde, wist zij hare rol nog talentvoller te spelen. „Zy viel hem met gevouwen handen te voet,
„hem biddende, dat hy haar het leven benemen zou, dewyl
„zy nu niet langer in deze wereld wilde leven, nu haar eigen
„man haar van de gruwelykste misdaad des werelds betichten
„dorst , en ziende , dat myn Vader door dit misbaar een weinig
„b egosi te bedaren en zyn arm, die hy al opgeheven had, om
„haar verdiende loon toe te passen, wederom zinken liet, sprak
„zy aldus verder tegens hem : Wat vertoeft gy , wreede, myn
„kuis en onnozel hert , daar ooit ander beeltenis als het uwe
„in gedrukt geweest is , aanstonds te doorboren, en aan uw
„bloeddorst op te offeren, daar gy niet schroomt met uw ver„vloekte laster-tong myn eer te besoedelen, en van zyn on„bevlekte glans te berooven. Of schroomt gy mogelyk een
„beul van myn leven , daar gy wreet genoeg zyt, om die van
„myn eer te zyn ? Neen, neen, B ar b a a r, voer zy voort,
„gedenkt niet , dat ik een uur langer begeer te leven, en
„schoon gy my deze laatste dienst schynt te weigeren , heeft
„myn arm nog kragt en moeds genoeg , om my van uwe
„tyrannye te verlossen. Dit zeggende , greep de doortrapte
„Feex na een mes, dat met een zilvere keten op haar zyd
1)

„Vermakelyke Avantuxier", bl. 17.
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„hong , en wist zich zoo wanhopig aan te stellen , dat myn
„goede Vader , die nu wel duizentmaal berouw had van haar
„een woord hiervan gezegt te hebben, zekerlyk meende, dat
„het haar ernst was, en zyn uiterste vermogen deed , om haar
„het mes te ontweldigen , daar hy geen groote kragt toe
„behoefde te gebruiken , en zogt haar, zoo veel hem mogelijk
,was, wederom met goede woorden te bevredigen , daar zy
„nogtans geenzins naar luisteren wilde." 1 )
Het comediespelen gaat nog voort, daar M i r a n d o r verder
mededeelt, dal zij in eene kostelijk nagebootste flauwte viel
en met groote moeite weer tot het leven moest warden teruggebracht. Daarenboven kon zij zoo dikwijls en zoo overvloedig
weenen, als zij verkoos. De namen van „F eeg", „S er p e n t
Hy dra", „verwoedde X a n t i p p e" en de gedurige vermelding
van zijn „vromen, goeden vader" schijnen er voor te pleiten ,
dat de jonge Hein si us in zijn roman tot op zekere hoogte
plaats heeft gegeven aan de herinneringen zijner vroegste jeugd.

Nicolaas Heinsius, junior, de tweede zoon van den
Zweedschen Resident werd in 1656 te 's Gravenhage geboren.
Toen zij ne moeder haar proces tegen zijn vader gewonnen had
in September 1665, vertrok de' eerste naar Zweden met een
Duitscher, die de edelmoedigheid had haar en haar jongsten zoon
gezelschap te houden. 2 ) Hoe hij van zijn negende tot zijn
een-en-twintigste jaar leefde, of hij op kosten van zijn vader
studeerde, is nog niet met zekerheid uit te maken. Intusschen
staat het vast, dat hij in Duitschland verschillende academiën
bezocht en den graad van „Doctor Medicinae et Phil os op hi a e" verwierf. Hij kwam spoedig naar Nederland terug
I) „Vermakelyke Avanturier," bl. 20, 21.
2 ) A. J. van der Aa, „Biogiaphisch Woordenboek der
Nederlanden," voortgezet door K. J. R. van Harderwijk en
Dr. G. D. J. Schotel. (Haarlem, 1867 fol.) VII deel, in voce.
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om van zijn vader , die stil was gaan leven te Vianen, geld
te eischen. Reeds hier komt het uit, dat dokter H e i n s i u s
in eerbied voor zijn vader nog al van zijn held M i r a n d or
afwijkt. De jonge geneesheer wilde daarenboven ondersteuning
voor zijne moeder ontvangen , 't welk door den vader op het
nadrukkelijkst werd geweigerd. De oude Nicolaas H e i n s i u s
heeft het hem opgedrongen huwelijk nooit willen erkennen. ')
Zijn zoon , de dokter , maakte het hem lastig genoeg en sprak
telkens op driester toon. Maar de vader wees hem de deur,
nadat hij met bedreiging van moord en doodslag geld voor
zijne moeder geëischt had. Nog even vóór zijn dood schrijft
de Zweedsche oud-resident aan Koningin Christina, toen
(December 1679), na haar troonsafstand (1654) , te Rome
levend. Hij meldt haar, dat zijn zoon en naamgenoot hem
veel verdriet gebaard , hem zelfs met den dood gedreigd heeft,
omdat hij de schaamtelooze Ma r g a r e t a W ull e n geen
onderstand wilde geven. !)
Uit dit alles blijkt , welk een zoon N i c o l aas H e i n s i u s
geweest is. Zijn vader had overvloedig reden hem noch als
wettig , noch als natuurlijk kind te erkennen. Hij schijnt
zich intusschen naar den Haag te hebben begeven, om er als
praktizeerend arts een bestaan te vinden. Met zekerheid kan
bericht worden , dat hij den avond van den 28 December 16 7 7
in den Haag doorbracht. Hij wandelde met twe e. vrienden,
Mr. Willem van Nispen en Scipio Hill, luitenantkolonel in Engelschen dienst, door de Wagenstraat naar de
Wagenbrug. Daar werden de heeren aangerand door twee
slagersknechts met lange stokken. Een der aanranders bleef
op de plaats dood. En dokter H einsius was den volgenden
dag uit den Haag en het grondgebied der Republiek geweken.
Had hij manslag begaan ?
Het is niet geheel onwaarschijnlijk. In zijn „Ve r m ak e l y k e (n)
„N avors c li e r," VII jaargang (1857), bl. 104.
2)

Burmanriï „Syilo;e Epistolarum", tom) V, p. Soy.
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A v an t u r i e r" trekt Mi r a n d or aanhoudend van leer. Al de
jonge mannen uit dezen roman zijn bij het minste verschil
van meening onmiddellijk gereed , om met den degen in de
hand de zaak te beslissen. Tweegevechten en moord komen
omstreeks het midden der zeventiende eeuw gedurig voor
in de straten van Den Haag. De heer d' E p i n a y, kolonel in Staatschen dienst, benijd om de al te nauwe banden ,
die hem verbonden aan de Koningin van Boheme,
werd door een harer zonen in de Hoogstraat op klaarlichten
dag met degenstooten in den rug vermoord , terwijl hij struikelde over een hoop oesterschelpen door een kastelein dier
dagen op de straat geworpen. 1 ) Dit greep herhaaldelijk plaats,
zoo hier als elders. De geheele picareske roman der zeventiende, zelfs der achttiende eeuw, is er van vervuld. De abt
Prévost (1729) laat zijn held Des Grieux nog onophoudelijk met degen en pistolen strijden, alsof hij tot het personeel
van Mendoza, Aleman, Quevedo of Lesage behoorde.
Werkelijkheid en verdichting leefden in goede eensgezindheid.
Heeft men evenwel stellige bewijzen, dat de jonge dokter
Nicolaas H e i n s i u s 28 December 1677 een manslag uit
noodweer beging ? Het beste zal zijn een historisch document
te raadplegen uit het stads-archief te Leiden van Januari 1704,
in den „N a v or s c her" meégedeeld door Jhr. Ram m e l m a n
Elsevier. 2 Bijna dertig jaren na het voorval aan de Wagenbrug poogt H e i n s i u s „brieven van abolitie" van de heeren
Staten van Holland te verkrijgen. Zijn request luidt als volgt :
)

„Aan de .Edele Groot Mog. Heeren Staaten
van Holland en West-Friesland.

„Geeft onderdaeniglyck te kennen NIcOLAES HEINSIUS
Medicinae Doctor, geboren alhier in 's Graevenhaege, dat hy
Mededeeling van Jhr. C. A. van S y p en s t e y n in eene vergadering
1
van het genootschap: „Oefening kweekt kennis" — voorjaar van 1884.
N) XII jaargang. (Amst. F. Muller) 1862. hi. 216, 217.
)

U1T DE ZEVENTIENDE EEUW.

23

Suppliant op den 28 December 16I, des avonts de ]Moeke
omtrent half tien vuren , komende gaen omtrent de waegebrugge dezer stede , met ende neffens WILLÉM VAN NISPEN,
althans Bailliuw van Voshol , mitsgaeders SCIPIo VAN HILL ,
Luytenant-Collon.el in Engelschen dienst, aldaer hun te
gemoet zyn gekomen twee manspersonen synde , soo de
Suppl. naeder verstaen heeft, twee Yleeshouwerskneghts,
hebbende elck een swaere stock in haere handen, met de
welcke die menschen gewoon syn de ossen te dryveii , dat
de voors. kneghts den Suppl. en syn geselschap eerst met
injurieuse woorden , en daer nae met haere voors. stocken
hebben geaggresseert , dat den voornoemde VAN NISPEN ende
VAN HILL alsoo bewogen syn geweest omme hunne degens
te trecken en daermede de voors. twee kneghts te keer te
gaen, dat hy Suppl. ondertusschen op de voors. brugge was
blyven staen , het werck aensiende , sonder sig verder daer
in te vermengen , dat des onaengesien , een van de voors.
twee kneghts, genaemt JAN LAMBERSE DE WILD , nae den
Suppl. was toegeschoten, ende den Suppl. hadde toegebraght
een swaere slag met syn stock, waer van den Suppl. ter
aerde was nedergevallen, dat den voornoemde JAN LAMBERSE
DE WILD syn selven in postuer stellende , om den Suppl.
meer dergelycke slaegen toe te brenghen , hy Suppl. was
opgestaen en alsdoen oock hadde uitgetrocken den degen
dien hy Suppl. op syn syde droeg, synde een klyn degentje
met een bouwklingetje, met welcke den Suppl. al dynsende,
sig soo goet verweerde als by kon, vermits by Suppl. met
dat korte degentje niet veel konde uytreghten tegens een
lange en swaere stock, met weicke den voornoemde JAN
LAMBERSE DE WILD den Suppl. gestaedig vervolgde, by
weicke gelegenheyt den Suppl. den voornoemde DE WILD
een houw over syn hand heeft toegebraght, dat den voornoemde DE WILD den Suppl. verlaetende, wederom is ge
keert nae de twee maskers van den Suppl. de selve mede
op de selve wyse bespringende, als hy den Suppl. besprongen
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hadde, als wanneer aen den voornoemde JAN LAMBERSE
DE WILD is toegebraght een steeck, niet met een kort houwdegentje als datgeene was, dat den Suppl. dien avond op
syde hadde , maer met een driekante kling, welke steeck
tusschen de tweede en derde ribbe tot in het diapbragma
ende de maege penetreerde , sulx dat de voornoemde JAN
LAMBERSE DE WILD dermaeten getro ffen op een Backers
stoep was gaen sitten en eenige uure daerna dezer weereld
was overleden."
Zoodanig is de voorstelling , door Hein s i u s in 1704 aan
de zaak gegeven. Het is mogelijk, dat dit verhaal waarheid
bevat. In het request wordt voorts gezegd , dat de Suppliant
uit vrees en onervarenheid, zijnde hij een- en- twintig jaar
oud, zich buiten Holland had begeven, dat hij Mr. Wille m
van Nisp en, „rysende in vreemde landen" ontmoet had ,
waaruit stilzwijgend volgt, dat ook deze zich niet veilig achtte,
dat men eindelijk het gerucht verspreid had, „dat de Supl.
een attestatie ofte geschrift zoude verleden hebben , dat de
voors. manslag bij hem Suppl. zoude wesen begaen," doch dat
dit geheel uit de lucht was gegrepen.
Nog verneemt men uit dit verzoekschrift, dat in 1677 door
„den Hove van Holland" tegen H e i n s i u s een vonnis is
gewezen, houdende „ban en confiscatie van goederen;" dat hij
reeds eenmaal tijdens de regeering van Willem III een
verzoek tot „remissie" had ingediend, maar dat het „den Hove"
niet behaagd had „faforabel te adviseeren." Hij wijst er op,
dat de wond, aan den verslagene toegebracht, door een „degen
met een drie-kante holle kling" is gestoken, terwijl hij slechts
een platten degen bezat. Hij herinnert daarom, dat het nu
„in het dertigste jaer geleden is," dat hij met vrouw en
kinderen „buyten syn lieve vaederland heeft moeten verkeeren
en dat volgens de dispositie van het beschreven regt de crimineele actien geproscribeert (worden) door den laps van
twintig jaeren."

.
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Uit dit beroep op het recht van verjaring zou moeten volgen, dat het request in 1707 is geschreven, gelijk door sommigen is vastgesteld. 1 ) Hiertegen pleit, dat in m a r g in e
van het request, door Jhr. R a m m e l m a n Eis e vier uitgegeven, staat: „Sy desen requeste gesteld in handen van President
en Raeden van den Hove , omme deselve te examineeren
en te dienen van haeren consideratiën en advis. Actum den
4 Januari 1704", geteekend Simon v an Beau m o n t. Het
jaartal 1704 wordt verder bevestigd, door een lager onderschrift in m ar gin e: „Sy desen Requeste gestelt in handen
van den Advocaet Mr. W o i p h e r t N ob e l i n g als de ProcureurGeneraels plaets waarnemende, omme deselve te examineren
en van syn ondervindinge aen den Raed rapport te doen, sullende het selve gehoort , als dan aen Haer Ed. Gr. Mog. werden
geadviseert, als nae behooren, gedaen in den Raede op den 18
Febr. 1704. My present en was get. A. D. van A s s end el ft." I)
De jaartallen 1677 en 1704, beide is het request vermeld,
leiden eigenlijk tot een z e s- en twintig en geenszins tot
het dertig jarig tijdvak, waarvan Heinsius of zijn gemachtigde spreekt. Het raadsel op te lossen door eenvoudig voor
1704 het jaartal 1707, in te lasschen schijnt met het oog op
de feiten niet raadzaam. Intusschen mag de opmerking gelden,
dat in Holland „de crimineele actien geproscribeert (werden)
door den laps van twintig jaeren" en dat dus de vermelde
dertig jaren niet volstrekt noodzakelijk waren om verjaring
te kunnen pleiten.
Ni c olaas Hein si us was na de nachtelijke ontmoeting bij
de Wagenbrug uit vrees voor „mynheer den Schout" naar Parijs
gevlucht. Het Hof van Holland veroordeelde hem, als bleek, bij
verstek tot „ban ende confiscatie van goederen". Tot groote rust
van zijn gekwelden vader bleef hij zwerven buiten de Republiek,
1) Aldus bij Van der Aa en Schotel. t. a. pl. in voce Nic.
Heinsius; alsmede „Navorscher," VII jaargang (1857) bl. 291.
2) ,,Na v o rs c h e r", XII jaargang. (1862). bl. 217, 218.
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allereerst te Parijs bij C o lb e r t om hulp en ondersteuning
vragend. De groote staatsman maakte zich van hem af, 1 )
waarop hij gedurende het jaar 1678 zich overal vertoonde
in Engeland, Duitschland, Frankrijk. Hij maakte te Aken en
te Ems eene studie over het bronwater. Steeds als arts door
allerlei bijzondere geneesmiddelen zijn onderhoud vindend
over Montpellier naar Toulon reizend, scheepte hij zich in
naar Rome.
Daar hij de zwervende levenswijze moê werd en eerzuchtige
plannen koesterde, herinnerde hij zich, dat zijn vader vele
vrienden had in Zweden en dat de oud-koningin C h r i st in a ,
blakende van ijver voor de oude Moederkerk, zich te Rome
had gevestigd. Hij wist , dat de vermaarde vorstin eene hofhouding van geleerden nahield en dat behendige vleierij over
hare veelzijdige kennis hein vooruit zou brengen. Lijfarts der
dochter van Gu st aa f Ad alf te worden, was voorloopig zijn
droom. Als eerste maatregel, om daartoe te geraken, ging hij
over tot de katholieke kerk -- „P a r i s v a n t b i en u ne
me sse!"
In 1679 gelukte het hem door de koningin ontvangen te
worden. Hij deed een beroep op Christina's goede bekendheid met zijn vader en maakte haar diets, dat hij katholiek
geworden was op zijns vaders raad. Een en ander droeg er
toe bij om hem aanvankelijk als begunstigd medicus der
koningin te doen optreden. Duidelijk blijkt dit uit een lofdicht hem toegezongen door den Me di c i n a e Doctor H. van
L e w e n, geplaatst in Heins i u s' medisch geschrift : „D e
k wij n ende Ve nu s" (Amsterdam, 1697) en aldus luidend:
.

„wanneer ik overdenk, hoe dat het pragtig Romen
„Den eersten knoop in 't hand van

oase

vriendschap sloeg

„Al waar uw groote Geest u in den gunst deed komen
„Van Swedens koningin en al wat purper droeg ;
1)

Van der Aa en Schotel, t. a. pl.
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„Die Noordstar , flikkrende aen den klemel der Geleerde(n),
„En die dees luyster trok van die u 't leven gaf ,
„Bespeurd' in u die geest die s' in uw vader eerde ,
„En liet van hem op u Naare achting dalen af.
„Sy zag, verheugd, door u dat waardig ampt bekleeden ,
„Door 't welk haar pragtig hof een nieuwe luyster kreeg ;
„Haer dagt dat sy haer gonst niet beter kost besteden,
„Als aan u voor wiens naam het Choor der Muzen neeg.''

Dokter Hein s i u s bekleedde dus in Rome „een waardig
ampt", Christina schonk hem hare milde gunst en ,,al
wat purper droeg" te Rome eerde den jongen arts, die zulk
een classieken naam droeg.
Schoon zijn vader in December 1679 aan de koningin een
brief schreef vol klachten '), waarin hij al het verdriet opsomt,
hem door dien zoon aangedaan , bleef deze tot ongeveer 1687
haar lijfarts. 2 Dat hij niet tot den dood der geleerde koningin
in haren dienst volharde, schijnt te moeten worden toegeschreven
aan de omstandigheid, dat Christin a, die in 1689 te Rome
stierf, gedurende de laatste jaren van haar leven niet meer
geregeld de hooge lijfrente uit Zweden ontving, welke zij
bedongen had bij haren troonsafstand in 1654. Geen geld
geen Zwitsers ! --- dacht dokter Ni colaas en terstond zocht
hij eene betere betrekking. In 1687 is hij arts bij den Keurvorst van Brandenburg. 3 ) Hij woont te Cleve en begint nu
eene reeks medische geschriften in het licht te geven, waarvan de titels luiden als volgt :
A. „Het ontdekt vergift der zoogenaamde MelkCuur, behelsende deszelfs schadelykheid in
Scheurbuik, Gigt en Podagra, lichaam- en`longtering en in alle uit het Zuer voorkomende
)

1) Sylloge Epist. V, p. 805.

2) Van der Aa en Schotel, t. a. pl.
3)

Navorscher, VII (1857) bl. 195.
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ziektens, beneffens de aanwyzing der geneesmiddelen en manier hoe deze Qualen zeker kunnen
geholpen en genezen moorden. Klaarlyk volgens
de beginselen van Cartesius opgesteld door
Nic. Heinsius, Nic. Filius, Med. & Phil. Doctor
en Practizyn in de Keurvorstelyke residentiestadt Cleve. 't TJtregt by Antony Schouten, 1693, 8°.
(Van dit boek verscheen eene Duits ch e vertaling door
J. P. A l b r e c h t, lijfarts van een der Saxische Hertogen.)
B. „Armamentarium Sanitatis ofte Wapenhuis
der Gezontheid, behelsende verscheide heilzame
Geneesmiddelen, voortreffelijke, bysondere en tot
nog toe onbekende geheimenissen ofte arcana, dienende tot genezing van verscheide zware en voor
ongeneesbaar gehouden qualen en ziektens, te vinden
in het Medicinaal Cabinet van Nic. Heinsius, Nic.
Filius, Med. a Phil. Doctor en Practizyn in de
Keurvorstelyke residentiestadt Cleve, te Utregt by
A. Schouten 1694, 8°.
C. „De K. w y n ende Venus," Amsterdam 1697, 8°. 2ae
druk, Utregt, 1700, 8°.
D. „Nauwkeurige Verhandeling van liet Podagra
en de algemeene Gigt, vervattende derselver oorsprong en beginselen in het bloed, als ook den aart
en ware eigenschap van deszelfs pynlyk ferment,
beneffens verscheide beweerde recepten of voorschriften en de beschryving van vele deftige
Geneesmiddelen en derselver toebereiding in
deze Qualen, tot troost der Gigtigen en onderwysing der leergierigen op d' onwrikbare gronden
van goede reden en ervarenheid opgesteld door
Nic. Heinsius, Nic. Filius, Med. ^ Phil. Doctor tot
Kuilenborg, t' Amsterdam by Jan ten Hoorn, 1698, 8°.
E. „Verhandeling over het Kwikzilver." 's Gra venhage , F. B o u c q u e t, 1704, 8°.
.

.

t
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F. , Over de Venusziekte." Rotterdam, 1736, II.
Kentlink, 8°. 1 )
De catalogus dezer medische werken is van groote waarde
voor de levensbeschrijving van dokter H e in s i u s. In de
eerste plaats evenwel dient overwogen of deze vertoogen mogen
gezegd moorden „in kwakzalverstrant" te zijn geschreven , als
Van Vloten beweert. 2 Wanneer men zich de caricaturen van
artsen herinnert , die in den picaresken roman van Men d o z a en.
Les a g e, in het -blijspel en de klucht van bijna alle beschaafde volken, voorkomen, zal men voorzichtig handelen, zoo
men dokter H e i n s i us niet houdt voor den „onwetenden
Medicijn", met welken Huy g s den spot drijft. Zeker , er
loopt eenig kwakzalversbloed door de aderen van dezen man ,
maar het feit, dat hij acht jaren lang lijfarts der koningin
Christina van Zweden geweest is, dat hij van 1687
tot 1695 te Cleef zich titelde: „a r t s v an den Keur v o r s t
van Brandenbur g", dat hij in 1700 in de voorrede van
den tweeden druk zijner „K w y n e n d e V en u s" zich noemt
„Hofraad en eerste Lyf-Medicus van zyne Hooge
Vorstelijke Doorluchtigheid, den Hertog van SaxenC o b ur g", bewijst toch, dat hij niet van het hout was,
waaruit de pseudo-B re d er 06 zijn „Ho o g h d uy t s c h e
Quacks a l v e r" of Molière zijne wereldberoemde doctoren
timmerde. In de zooeven vermelde voorrede beweert hij, dat
„vele geneesheeren uit Polen , Zweden en Denemarken , enz.,
zijne ar c a n a ontbieden en vele Vorsten, Graven en Souvereinen hem d' eere doen hem dagelijk hun glorieus en dierbaar leven te vertrouwen."
Uit zijn geschrift „Nauwkeurige Verhandeling van
;

)

1) Dit laatste werk wordt ook vermeld door Ab co u d e en A r r en b erg,
„Naamregister", bl. 322; de overigen door Van der Aa en Schotel
in voce.
2) „Bloemlezing uit de Nederlandsche Prozaschrijvers
der 17 eeuw." (1870). bl. 629.
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het Po d a g r a" (D), blijkt, dat hij werk maakte van anatomie
en chemie, dat hij zich toelegde op het uitvinden van allerlei
nieuwe medicijnen, die hij met veelbelovende titels als
„aurum potabile", „auruzn. destructum", „arcanum
anti-podagricum" en „arcanum anti-venereum" in
omloop bracht. De door hem zelf in zijn „V e r m a k e 1 y k e(n)
Av a n t u r i e r" aangehaalde pillen van Dokter Heins i u s
behooren tot deze categorie. Dit alles zou de verdenking
kunnen wekken, dat hij het vonnis van Van Vloten verdiend
heeft en werkelijk „in kwakza lverstran t" schreef. Intusschen dient opgemerkt , dat in Nederland vóór B o e r h aa v e
de wetenschappelijke geneeskunde niet veel hooger stond dan
de Fransch e , zoo duchtig gegeeseld door Molière. De
Middelburgsche „Medicijn" M at t h i a s de L o b e 1 zegt in
1614: „Hedendaags ziet men verloopen papen, kosters, schoenlappers, kleermakers, toovenaars, zich voor medicijns uitgeven.
De apothekers zijn meest onkundige lieden.... Toezigt is er
niet. Er wordt geen onderzoek naar hunne bekwaamheid
gedaan... Vooral na het jaar 1567, toen de hertog van Alva
naar Brussel kwam, zijn kwakzalvers en slechte apothekers
uit Vlaanderen de noordelijke Nederlanden komen overstroomen,
om daar hunne bedriegelijke kunst uit te oefenen." 1 ) Niet
veel schitterender is de getuigenis van Joan van B e v e rw ij k
(1594-1647) geneesheer en Schepen te Dordrecht, die in zijn
„Schat der O n g e s o n t h e i t" verhaalt, hoe „doctor C r e l l i u s,
voor eenighe jaren medecijn te Dordrecht , die grooten loop
van water te besien had , ghevraegt zijnde wat hij daer uyt
sagh, gaf voor antwoort „Ten minste een ofte twee schellinghen." 2 Banga schrijft in zijne „Geschiedenis der
)

1) „Den Leijtsman ende Onderwijser der medicijnen
door Matthias de Lobel", Amst. 1614, geciteerd door Cd. Busk e n
Hu et, „Het L and van Rem brand", II deel, Eerste helft,
bl. 100, 101.
2) Cd. B u s k e n H u e t, aldaar, t. z. pl. bl. 105.
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Gene e s k u n d e" (1868) '). „Hoe heilzaam de stichting der
leidsche, en een weinig later die der franeker hoogeschool ,
wezenlijk geweest zij ; hoe verdienstelijk , gedurende de eerste
jaren, de pogingen waren van niet weinige harer leerlingen,
toch bleven de oude gewettigde dwaalbegrippen , astrologie ,
alchemie , en eene duistere schoolsche wijsbegeerte , de hersenen bedwelmen van schijnbaar niet ongeleerde , doch aan
de oude leerstellingen hardnekkig verslaafde geneeskundigen."
Toen dokter Nicolaas H e i n sin s zijne medische werken
in het tijdvak 1693 tot 1704 schreef, was B oerh a ave nog
student of nauwelijks gepromoveerd. H e i n s i u s beriep zich
op de wijsbegeerte van C ar t e s i u s in zijn strijdschrift : „H e t
ontdekt Vergift derzoogenaamde Melk-Cuur"(A)
en ijvert tegen de oude schoolsche methode. Dit blijkt, onder
anderen, uit de beoordeeling van het genoemde werk in „d e
Boekzaal van Europa" gesticht door P. Rabus, 2 ) waar
een ongenoemde criticus zegt , dat Ni cola as Hein sin s behoort „ouder de bestormers der school-filozofen"daar hij tegen de geneesmethode door melk te velde trekt.
Heins i u s mag daarom veeleer tot de moderne school , dan
tot de oude gerekend worden , schoon het tevens overvloedig
blijkt , dat hij uit , sugt voor soet gewin" zich met arcana
bezighield , die in hoofdzaak tot de an t i- v e n e r e a moeten
gebracht worden.
Uit de dagteekening zijner medische geschriften kan worden
aangetoond , dat hij in 1694 nog te Cleef woonde, dat hij in
1695 naar de Republiek terugkeerde en te Kuilenburg —
hij durfde zich nóg niet in Holland vertoonen -- ging
wonen , „om nader aan zijne patienten en correspondentiën in
Holland te zijn." 3 ) Zijne ,,Nauwkeurige Verhandeling
v an het Po d a g r a" (D) in 1698 vermeldt Kuilenburg als
;

1) Cd. Busk en Huet, t. z. pl. bl. 103.
2) Jaargang 1693. bl. 482-484 (Rotterdam bij Pieter van der S laat) .
3)

Van der Aa en Schotel, t. a. pl. in voce.
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zijne woonplaats. Daar er niets naders van ontdekt werd ,
mag aangenomen worden , dat hij tot 1704 in Kuilenburg, de
stad der bankroetiers in de zeventiende eeuw , bleef wonen.
Hij diende toen zijn request in bij Staten van Holland en
West-Friesland , maar het blijkt niet, dat er „favorabel" is
„geadviseerd" door den Hove van Holland.
In 1 704 had Dokter Hein s i u s zijn acht-en-veertigste jaar
bereikt. Na dit tijdstip verneemt men niets meer van. hem ,
dan dat hij in 1736 te Rotterdam een boekske „O ver de
Venus ziekt e" deed verschijnen. Geschiedde dit bij zijn
leven , dan zou hij tachtig jaren hebben bereikt. Daar er in
het tijdvak 1704 tot 1736 geen enkel nieuw geschrift wordt
vermeld , ontstaat de mogelijkheid , dat dit laatste geschrift
na zijn dood verschenen is. Men heeft de gissing geopperd ,
dat hij te Vianen zou begraven zijn, omdat aldaar in de kerk
een gebroken grafsteen met het woord Heinsius gevonden
is. 1 ) Doch over dit feit en het jaar van zijn dood zweeft
een geheimzinnige nevel.

Er is nog een vraagstuk in het leven van N i c 01 a a s
Heinsius junior, dat eigenaardige moeilijkheden aanbiedt.
Wanneer heeft deze auteur van medische geschriften zijne beide
romans: „De vermakelyke Avanturier" en „Don
Clarazel de Gontarnos" geschreven?
Het is bekend, dat „D e Avanturier" in 1695 het eerst
gedrukt werd , 2 ) dat van „D on C l a r a z e 1" in 1697 de eerst
bekende druk verscheen. 3 ) Dr. W. J. A. Jon c k b 1 o e t vermoedt, dat „d e Avanturier" in 1675 gesci reven is, omdat
bl. 95 van het eerste deel de dood van Turenne (1675)
1) Navorscher, XI, (1861) bl. 165, 263, 332.
2) Navors c h e r, VII (1857) bl. 193.
3 ) Voorhanden in de Boekerij der Maatschappij van Nederlandsche
Letterk. te Leiden.
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„als niet lang geleden" herdacht wordt en M. 273 eene toespeling voorkomt op „de afgebrande dorpen van Bodegraven en
Swammerdam." t) De gissing is niet zonder gewicht. Evenwel komen er in den roman nog andere duidingen op de
tij dsomstandigheden voor. In de episode, die de liefdesgeschiedenis
van Mirandor en Clarice (II Deel, bl. 151495) omvat,
wordt er dikwijls van de vijandige stemming tusschen de
Hollanders en Franschen (bl. 172-173) gesproken en eindelijk ,
nadat M ir a n do r zijne hoop op C 1 ar i c e beschaamd zag, zegt
hij (bl. 195.) „Ik besloot... weer naar Parys te keeren, en, door
hulp van den Graaf van A sp rem o n t, onderhout onder het
een of 't ander Regiment te krygen, waar van doenmaals (v an
wegen den oorlog, die tusschen Vrankryk en
H o 11 and be go s t t' on t s t a a n) nog verscheide geworven
en op de been gebragt wierden."
Indien He i n s i u s schrijft na den dood van T u r enne
(1675), dan kan de oorlog tusschen Frankrijk en Holland,
hier bedoeld, niet vóór 1675 vallen, daar hij „begost t' ontstaan."
Die oorlog dient dus na den vrede van Nijmegen gesteld te worden
(1678). De eerste krijg , die hier in aanmerking kan komen,
is de Engelsche Successie-oorlog van 1688-1697. Het is juist
in dit tijdvak, dat H e i n s i u s inderdaad zijn „V e r m a k e l y k e(n)
Avant u r ier" geschreven heeft. In dit boek wordt herhaaldelijk op den oorlog van 1672 gedoeld, maar altijd als geniimen tijd verleden. De Gauwdief Phil ax vertelt (II deel bl.
305), dat hij „geruime tyt het musquet onder Bar en tj e
van G al e n gedragen had , uit welks dienst hem het doodsteken van een ander soldaat had doen vluchten." Dus dit
valt ook na 1672. De broeder van Mi r a n d o r , de acteur
Fl or i m on d, deelt mede , dat de acteurs van zijn gezelschap
verstrooid raakten , daar de meesten zich begaven „i n den

1)

„Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde ", IV d' el

(1882) bl. 412.

III
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oorlog, die tusschen Holland en Frankrijk weinig
te voren uitgebarsten en nu al op zijn bloedigste
w as." (II deel, bl. 330.) Ook dit moet gelden van den Engelschen Successie-oorlog, schoon het mij evenwel billijk voorkomt niet al te veel gewicht te hechten aan de historische
mededeeling en van M. ir an d o r.
Een ander bewijs, dat het tijdvak, waarin „de A v a n t u r i e r"
geschreven is, ongeveer tusschen 1690 en 1695 moet vallen ,
ontleen ik aan den ouderdom van den schrijver. Ware deze
roman in 1675 voltooid, dan had H e i n s i u s vóór zijn.
negentiende jaar een werk geleverd, dat voor een jonkman van dien leeftijd meer dan buitengemeen mocht genoemd worden. De kennis van menschen , zaken, zeden en
boeken, de toespeling op de pillen van Dr. Hein sius, de stijl
en verhaaltrant maken het onaannemelijk, dat een achttienjarig jongeling zulle een omvangrijk werk zou geschreven
hebben. Men weet, dat He ins i u s eerst in 1693 de pen
opvat en regelmatig voort arbeidt tot 1704. Zijne medische
geschriften zijn van 1693, 1694, 1697, 1698, 1704 en misschien
nog van 1736. Juist de jaren 1695 en 1696 schijnen als aangewezen voor het bewerken der beide romans. Daarbij komt,
dat de auteur sinds 1695 te Kuilenburg woonde en dus beter
met Hollandsche uitgevers in betrekking kon komen , dan
gedurende zijne omzwervingen door Europa.
Slechts in het voorbijgaan wijs ik op het zonderling verschijnsel , dat een roman , die in 1675 zou kunnen geschreven
zijn, t w i n t i g jaren onder de papieren van den woeligen
en voortvarenden H e i n s i u s zbu meêgesleept zijn. In 1675
studeerde hij hoogst waarschijnlijk nog aan eene Duitsche
Hoogeschool, in 1677 wordt hij wegens manslag uit Holland
verbannen. In dergelijken levensloop schijnt geen tijd te
blijven tot het schrijven van een zeer uitgebreiden roman
in twee doelen, te zaam meer dan zevenhonderddertig bladzijden bevattend. Dat een jongeling van achttien jaren reeds
op zich zelven kan doelen bij de vermelding der „bittere pillen",
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die hem als arts zekere vermaardheid hadden doen verwerven,
zou tevens vrij onwaarschijnlijk klinken.
Dit is zeker, dat „de Vermakelyke Avanturier"
sedert zijne eerste verschijning in 1695 een grootera bijval
won , zooals uit de acht drukken kan blijken. De t w eed e
druk is van 1703 1 ) ; van den derden en vierden druk zijn
mij geene exemplaren bekend ; de vij fd e is van 1722 2) ; de
zesde is door mij te vergeefs gezocht; de zevende dagteekent
van 1733 3 ) ; en de achtste is van 1 756 (Amsterdam , J.
1Vlort erre) 4). Met zijn tweeden roman „Don C l a r az el de
0-out a r no s" maakte Hein si u s minder indruk op zijn
publiek. De eerste druk was van 1697 5 ) , de tweede dagteekent van 1 712 6). Voordat er hier tot eerre nadere ontleding dezer beide hoogst merkwaardige romans kan worden
overgegaan, is het noodzakelijk een beknopt overzicht te
geven over den picaresken roman in het algemeen.

III.
SCHELM ENROMANS.

Zij , die een hoofdstuk willen schrijven voor de geschiedenis
van den roman , moeten zich voorbereiden op eene onver-

I) Een exemplaar van dezen druk berust in de Boekerf der Maatschappij
van Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
2) Te vinden als voren.
3) Vergelij k den titel aan het hoofd van dit opstel. Een exemplaar van
dezen druk is in mijn bezit.
4) IJit dezen druk heeft Dr. J. van Vlo ten een fragment in zijne
„Bloemlezing uit de Nederlandsche Proza schrijvers der
Z e v e n t i e n d e eeuw" overgenomen.
5) Vermeld door Dr. G. D. J. Schotel, „V a der l a n d s c h e V o l k sb o e k en" (Haarlem, 1874) II deel, bi. 84. en te vinden in de Boekerij
der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
6 ) Een exemplaar van dezen druk is in mijn bezit.
4(
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mijdelijke moeilijkheid. Als letterkundig genus heeft de
roman in proza reeds zoovele eeuwen bestaan, dat er natuurlijk
geen gebrek aan stof is. Juist de rijkdom en het verband
der feiten maken het bijkans ondoenlijk, om eene op zich zelve
staande s p e ci e s uit dit genus af te zonderen. Kiest men
desniettemin eene, dan zal er misschien geene enkele beter
geschikt zijn ter behandeling dan de S c h e l me n r o m an,
somtijds Schooiersroman, Bedelaarsroman of Dievenroman
genoemd.
Naam en zaak zijn beide van zuiver Spaanschen oorsprong.
De Spaansche picareske roman vormt aanvankelijk een geheel
afzonderlijk feit in de geschiedenis der Europeesche letteren,
dan komen Fransche, Italiaansche, Nederlandsche, Engelsche en
Duitsche vertalingen of navolgingen in de 16 en 17 eeuw, dan
wordt de S c h e l m e n r o m an een verschijnsel, dat de algemeene
belangstelling trekt tot aan het begin der 19 eeuw. Voordat
hier kan aangetoond worden, hoe deze ontwikkeling, historisch
en chronologisch, heeft plaats gegrepen, is het noodzakelijk de
vraag te stellen of de Schelmenroman geheel oorspronkelijk
Spaansch zij , dan wel of ook de Spanjaarden het een of ander
vreemd voorbeeld volgden.
De duizenden bonte feiten , die de geschiedenis der Letterkunde na de R e n a i s s an c e (1350-1884) oplevert, hangen alle te zamen. De invloed van ras , tijd en plaats moge
zich soms doen gelden en iets schijnbaar oorspronkelijks
leveren , toch is het niet onmogelijk ook deze bijzondere verschijnselen uit eenvoudige, algemeene wetten te verklaren.
De geheele Europeesche Litteratuur is na de herleving der
classieke studiën in Italië als dooraderd met Grieksche of
Romeinsche denkbeelden. De letterkundige kunst richt zich
geheel naar de modellen der Oudheid, de middeleeuwsche
heldendichten , D a n t e's geniale oorspronkelijkheid en geleerdheid, worden nauwelijks meer geteld. Mocht men eene pooze
denken, dat de roman in proza sedert 1465, toen „A m ad i s
de G a u l a" in Spanje verscheen, een teeken van eigen levens-
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kracht was , afgewisseld door eene nieuwe schakeeriug , toen
in 1554 „L az ari l l o de T or m e s" zijne verschijning maakte,
bij nader onderzoek moest men ook deze meeping laten
varen.

De roman in proza is geen kunstwerk, dat aan een bijzonder
tijdvak behoort. Dit blijkt reeds eenvoudig uit het feit, dat
de Grieksche roman van de tweede, derde en
vie r de eeuw na Chri stus bijna al de stof aanbiedt,
die in den lateren Europeeschen is bewerkt. Daarenboven
bleef het geen geheim, dat de Grieksche romanschrijvers
hunne vertellingen allerminst uit zuiver Grieksche vinding
of verbeelding hadden geput. De oorsprong der meeste
Grieksche liefdesverhalen moet even als die der fabelen in het
Aziatische Oosten worden gezocht. 1 ) Klein-Aziatische , vooral
Milesische schrijvers vingen aan in proza erotische vertellingen
te schrij ven , die voor en na de eeuw van P e t r a r c h a met
groote belangstelling werden gelezen.
Het valt niet moeilijk aan te toonen, dat de „B a b yl o n i a c a"
van J am b 1 i c hu s, geschreven omstreeks 165-180; dat de
„Ephesiaca" van Xenophon Ephesius, geschreven aan
het eind der tweede of in het begin der derde eeuw 2
dat de „Aethiopica" van Heliodorus geschreven, tegen
het einde der vierde eeuw 3 ) , in kiem bevatten, wat later
in de zeventiende en achttiende eeuw als oorspronkelijke roman
werd voorgesteld. De zoogenaamde her o ï s c h e roman , zoo
vermaard in de zeventiende eeuw, stamt uit den Griekschen.
Am y ot (1513 1593), de onvermoeibare vertaler, had de

) ;

') Zie over den 0 os t e r s c h e n oorsprong der Europeesche fabelen
Otto Keller's „Untersuchungen liber die G-eschichte der
griechischen Fabel ". verschenen in „Jahrbiicher fur classische
Philologie" van Dr. Alfred Fleckeisen, Leipzig, 1862.
2) Prof. Erwin Rohde, „Der Griechische Roman and seine
Vorlaufer" (Leipzig, 1876.) bl. 392.
3) Prof. E. Rohde, t. a. pl. bl. 433.
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„Ae thiopica" van H e li o d o r u s in 1545 in het Fransch
overgebracht en er voor zijn dood nog tien drukken van
beleefd. ') De smaak voor Grieksche helden komt langzaam
in de mode , daar de Herder roman reeds had uitgediend.
In Frankrijk vooral bloeit de heroïsch-Grieksche roman. Jean
Ogler de Gombault schrijft zijn „Endymion" in 1624,
de Gomberville volgt met zijn „Poléxandre" (1632
1637), zijne „L •a C y t h é r é e" (1640-1642) en zijn
„Le jeune Alcidiane" (1651). Daarop komen La Calp r e n è d e (1610-1663) en Mile. de Scud é ry (1607 1671),
die dit genus tot den hoogsten bloei brengen, de eerste met
zijne „Cassandre" en zijne „Cléopatre" de tweede met
haren ,,l b r a h i m ," haren „C yr u s", en hare „C l e l i e".
In de laatstgenoemde romans schijnt de auteur uit de „B ab y l o n i a c a" van J a m b l i c hu s verschillende trekken te
hebben ontleend. ')
Een nauwkeuriger onderzoek zou de verwantschap van den
Griekschen erotischen en den Franschen. heroïscher roman
ruimer kunnen in het licht stellen , het is hier echter alleen
noodig op den invloed der Grieksche romans in het algemeen
te wijzen. 3 ) Die invloed openbaart zich op velerlei wijze. De
roman van H e l i o d o r us heeft T a s s o bewogen in zijn „G e r us al e m in e" (Canto XII. st. 21-24) C l o r i n d a, wat het verhaal harer jeugd aangaat, te doen gelijken op C h a r i c 1 e a,

0 Prof. Jacques Demogeot, „Tableau de la Littérature
francaise au XVII siècle." (Paris, Hachette, 1859) bl. 280.
2) „Der Roman des Jamblichus... ist stark benutzt and nachgeahmt
worden in der, aus der „Sofonisbe" des Fraulein de Scud e r y iibersezten „Afrikanischen Sofonisbe" des Philipp von Zesen (Amsterdam,
1646)." Prof. E. Rohde, t. a. pl. bl. 377, noot.
3) „Der h5chst bedeutende Einfluss des griechischen Liebesromanes out
die ganze Entwickelung der modernen franz6sischen Romandichtung des 17.
and auch noch des 18 Jahrhunderts ware einmal mit tieferer Einsicht
darzulegen". Rohde, t. z. pl.
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de heldin der „A e th i o p i c a."') Zoo ontdekt men den invloed van
Heliodorus in de „Astrée van d' Urfé en in den „Pastor
fado van Guarini 2 ). In T asco's „Aminta is een fraai
tooneel ontleend aan den erotischen roman van A c h ill e s
T a t i us. 3 ) De geheele Herderletterkunde der Franschen, Spanjaarden en Italianen is doorweven met herinneringen aan den
bevalligen roman van L o n g u s, „D a p h n is en C hl o ë." Het
laatste bedrijf van Shak sper e's „Romeo and Juliet"
en de heele geschiedenis van den slaapdrank wijst op
Jamblichus, op Xenophon van Ephese en op Heliodorus, omdat de Italiaansche novellist, L u i g i da Port o
S h aks per e's bron, den Griekschen roman had gelezen. 4 )
Heeft men ook dergelijke sporen ontdekt, die van Griekschen
invloed op den Schelmenroman in 't gemeen , op den. Spaanschen picaresken roman in 't bijzonder getuigen? In zekeren zin
mag bevestigend worden geantwoord. De Grieksche roman werd
in Sicilie en Italië gedurende de vijf eerste eeuwen van het
Christendom zeer vlijtig gelezen en gaf tot Latijnsche navolgingen aanleiding. De zonderlinge roman van Titus P e t r o n i u s
Ar bit er , die onder den titel van „S a ty r i c o n" in de derde
eeuw schijnt geschreven 5 mag de voorlooper van alle latere
Schelmenromans geacht worden. Het gezelschap , waarin
,

),

1 ) Vergelijk John Dunlop, „The History of Fiction", (Second
Edition, Edinburgh, 1816, I. bl. 40, 41.) „The circumstance of the birth and
early life of Clorinda, related by Arsete in the twelfth canto of the
Jerusalem Delivered, are taken , with hardly any variation, from the
story of the infancy of Chariclea."

z)

Dunlop , t. a. pl. I. bl. 42.

3) Dunlop, t. a. pl. I. p. 50.
4) Dunlop, t. a. pl. I. p. 81.
) Vergelijk de bijlagen bij Petrus Burman's uitgave van Petronius
(Amsterdam, 1743, 4°), waarin omtrent den leeftijd van den schrijver gezegd wordt (p. 293, van het tweede deel) : „Petronius Volusianus consul
fuit imperante Gallieno, anno Christi 262. Eodem aut paullo ante tempore
floruisse nostrum non dubito.''
5
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P e t r o n i u s ons brengt, is zeker weinig achtenswaardig te noemen. De schilderingen van het Romeinsche zedenbederf in den
keizerstij d zijn uiterst aanschouwelijk, maar het gaat er meê , als
met B r a n t ó m e's onthullingen over de huwelijkstrouw der hovelingen. van Fr a n C o i B. I en Henri II. Ze kunnen gelezen,
maar niet oververteld worden. Het zou kwalijk passen de bijzonderheden van T r i m a l c h i o's feestmaal onder de oogen
onzer lezeressen te brengen. En c o l p i u s, die als hoofdpersoon
het woord voert bij P et ron i u s, schijnt de eerste der vroolijke
p i c a r o's te zijn, wegbereider van L a z a r i ll o, G u z m an,
Pablo, Gil-Blas, Estevanillo en M.irandor.
Daarbij komt, dat de meeste schrijvers van Spaansche schelmenromans, dat Mendoza, Quevedo,Aleman, Espinel
en U b e d a eene bijzondere liefde koesterden voor de classieke
letteren, vooral de beide eersten; dat P e t r oni us' „S a t y ri con"
in de zeventiende eeuw in de mode was, door een geleerden
Spanjaard Don Josephus Antonius Gonzalez de Salas
werd uitgegeven met ophelderende noten 1 ), en ten onzent door
bijna alle groote philol ogen , Nicolaas H e i n s i u s , senior,
G o e s i u s, D o u s a, V o s si u s en S cal i g e r werd bestudeerd.
Men schepte er behagen in den tamelijk bedorven tekst van
P e t r o n i us te verbeteren. Het aantal uitgaven is legio; de
quarto-editie van P. B urm an (174.3) bevat een schat van
geleerdheid over P e tro n i u s in meer dan veertienhonderd
dicht ineengedrukte quarto-bladzijden.
Het is zeer wel mogelijk, dat Don Diego H ur t a d o de
M e n d o z a, de vader van den picaresken roman in Spanje, zich
met de lezing van P e t r o ni u s heeft vermaakt, daar hij eene der
beroemdste verzamelingen van classieke handschriften in Spanje
aan het Escuriaal naliet — maar dit is alleen eene moge 1 ij kh e i d. De echte Spaansche schelmenroman werd in de zestiende
eeuw onder geheel bijzondere omstandigheden geboren. Het
.

1 ) Deze laatste zijn opgenomen in Petrus B u r m a n's tweede deel
van Petronius' „Satyricon", bl. 68-291.
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is noodig hier voor een oogenblik aan den staatkundigen en
maatschappelijken toestand van Spanje bij het begin der zes-.
tiende eeuw te denken. De Amerikaansche geschiedschrijver
der Spaansche Letteren, Ge o r g e T ic knor i), heeft er nadrukkelijk de aandacht op gevestigd.
De eeuwenheugende strijd tusschen de Halve Maan en het
Kruis werd beslecht onder de regeering van Ferdinand en
Is ab e l la. Het ridderlijk-eerzuchtig karakter der Spaansche
natie neigde tot allerlei droomen van roemruchte daden en
wereldverovering. De ontelbare ridderverhalen van „Am ad i
de G a u l a" en van „P a l m e r in d' 01 i v a" 2 hadden het vuur
dier eerzucht steeds fe ll er doen blaken. Met Kar e l V scheen
de vervulling der stoutste illusiën nabij. Een wereldrijk zou
onder Spaansche vlag staan, de nieuwe en oude wereld beide
zouden Spaansch worden. Ieder edelman , ieder man van eer,
moest soldaat worden. De grootste geesten der zestiende eeuw,
Mendoza, Quevedo, Cervantes en Lopez de Vega,
streden in de legers van Karel V of Filips II.
Deze militaire geestdrift had hare schaduwzijde. Mislukte
soldaten en oud-soldaten vonden geen geschikten werkkring in
de Spaansche samenleving. Ledigloopende edelen en burgers
zwierven op straten en pleinen der groote steden. De trotsche,
hongerlijdende Jonkers van' Mendoza en Quevedo zijn
uit hun midden gegrepen. Naait den leegloopenden adel stond
de leegloopende heffe des volks, die in den roem des vaderlands en in de schatten uit Peru en Mexico wilde deelen.
Het gemeenlijk arme Spaansche volk zag gestadig het aantal
der Nabobs, die uit Amerika terugkwamen, toenemen. Geslepen
)

1) „History of Spanish Literature", 3 deelen. New-York enLonden, 1849. Ik heb mij moeten bedienen van de Duitsche vertaling, die
onder den titel „Geschichte der schonen Literatur in Spanien
von Georg Ticknor. Deutsch mit Zusatzen herausgegeben
von Nikolaus Heinrich Julius" in twee deelen te Leipzig, (Brockhails) 1852, het licht zag.
2) Vergelijk mijn opstel „Am a d i s r o m a n s" in „Nederland", 1877
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avonturiers uit het proletariaat wilden zich een deel dier
schatten toeëigenen en mochten met list somtijds een schitterend fortuin maken. Uit deze klasse traden L a z a r i l l o
de Tormes, Guzman de Alfarache, Marcos de
Obregon, en Pablo de Segovia te voorschijn. Zij
werden als vroolike tafelschuimers (p i c a r o' s) of als listige
fortuinzoekers (c at a r i b e r a sl algemeen bekend in Spanje,
weldra zou de Schelmenroman hun naam door heel Europa
vermaard maken. 1 )
Op deze wijze verklaart men het verband tusschen de Spaansche maatschappij der 16 en 17 eeuwen en den Spaanschen
Schelmenroman.
In den schitterendsten tijd van K a r el V en Filips II
(1515-1575) heerschte het onsterfelijk geslacht der A m a d i s s e n
en der P a 1 m e r ij n s. De gevangenschap van den Franschen
I oning Francois I (1525-1526) deed den bloei der Am ad i s s en aan gene zijde der Pyrenaeën beginnen. Fransche vertalingen maken van dit tijdstip af de beste voortbrengselen der Spaansche Letterkunde in Europa tot gemeen goed.
Hetzelfde geschiedde met den Schelmenroman, die zijne opkomst
dankt aan den „Lazarillo de Tormes" van Mendoza.
één mond getuigen alle geschiedschrijvers over de schitterende bekwaamheden van Don Diego H u r t a d o d e
Men do za y T en d i 11 a. 2 ) Dichter en romanschrijver, hist oricus en staatsman, behoorde hij tot de uitgelezenste dienaren
van Karel V. Hij streed met Spaanschen riddergeest in Italië
en werd weldra als ambassadeur in Venetië, bij het Concilie
1) Ticknor, t. a. pl. II Band, S. 210-212.
2) Dunlop, t. a. pl. vol III, p.111, 112; Bouterwek, „Geschichte
der Spanischen and Portugiesischen Poesie and Beredsamkeit", (1804) S. 188-204; Adolphe de Puibusque, „Histoire
comparée des Littératures espagnole et francaise; (1844).
Tome I. p. 142-151, 167-169, 459-462; Ticknor, t. a. pl. I Band,
S. 398-411. Vergelijk mijn „G e r b r. A d r. B r e e r o 5" (1859). bl.
452-457.

.
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te Trente om de waardigheid zijner taal en de onwrikbaarheid
van zijn karakter geprezen. Na den afstand van Karel V
werd hij weinig gewaardeerd door den achterdochtigen F ilip s ;
viel hij in ongenade wegens zijne opvliegendheid, — daar hij
een medeminnaar over het balkon van het koninklijk paleis
te Aranjuez wierp ondanks zijne zestig levensjaren -- en eindigde zijne bonte loopbaan te midden zijner geliefde Grieksche
en Latijnsche handschriften, terwijl hij in bekoorlijken, castiliaanschen stijl den opstand der Mooren van Granada beschreef.
Mendoza (1503-1575) maakt den indruk van een Spaansch
grand seigneur der eerste klasse. Hij zegeviert te Trente over
het geestelijk gezag als vertegenwoordiger van het wereldlijke.
Paus Jul ius III schenkt hem den hoogen titel van G o n fao n.i e re der Catholieke kerk. 4 ) Hij geeft in Italië bijna
nog meer tijd aan de nasporing van classieke handschriften dan
voor de allergewichtigste zaken van staat. Als hij eene gunst
heeft te vragen van den Sultan S ol i m an, verzoekt hij om
een ongemeen Grieksch handschrift. 2) Stervende laat hij zijne
beroemde boeken en manuscripten — waaronder er enkele als
uni c a naam gemaakt hebben aan het Escuriaal, 't welk
nog heden zijne erfenis in eer houdt.
Het was deze Men do z a , die als student te Salamanca met al
de frischheid van een jongen, dichterlijke geest een kleinen roman
stelde onder den titel „Vida d el Lazarillo de Tormes y de
sus fortunas y adversidades" 3 ) Schoon omstreeks 1525
geschreven, duurde het nog ruim eene kwart eeuw, voordat dit
meesterstuk door den druk was algemeen gemaakt, een verschijnsel uit de zestiende eeuw, dat zich van tijd tot tijd herhaalt.
De roman bevat het levensverhaal van een armen knaap, zoon
van een molenaar, die in den omtrek van Salamanca aan den
Tormesstroom werd geboren. Zijne ruwe moeder zendt hem op
') De Puibusque, t. a. pl. Tome I, P. 460.
2) Ticknor t. a. pl. I Band, S. 402.
3) Burgos, 1554. kl. 8'•
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achtjarigen leeftijd de deur uit, als gids van een blinden
bedelaar — het nederigste baantje in heel Spanje. L az ar i l l o
ziet er geene gewetenszaak in om den blindeman van zijn
geld af te helpen. Hij redt zich door allerlei loosheden uit
allerlei moeilijkheden en treedt in dienst van een pastoor,
die hem honger laat lijden en al wat eetbaar is in eene kast
wegsluit. 1 ) Zoo beleeft La z a r i 11 o nog ettelijke lotsverwisselingen in dienst van een kalen pronkenden edelman , van
een monnik, van een aflaatkramer, van een gerechtsdienaar
tot hij door zelfzuchtige berekening een weinig eervol huwelijk
sluit.
Dit geheele verhaal, hoe eenvoudig het mocht klinken, was
in 1554 voor Spanje splinternieuw. In plaats der onmogelijke Am a dissen , der onmogelijke redekavelingen , der
onmogelijke liefdesavonturen — „des p is to i r e s à d o r m ir
d eb out" kwam nu de van leven tintelende werkelijkheid,
de Spaansche werkelijkheid van iederen dag aan iedereen bekend. Indien Men d o z a niet door classieke helderheid en
classieken eenvoud van stijl hadde uitgemunt, zou het boekwerk
misschien toch onopgemerkt ter zijde zijn geschoven. In het algemeen was de Spaansche lezerswereld nog te zeer gevangen onder
de bekoringen der Amad i s s en en nam het schitterend tooneelwerk van L o p ez de V e g a aller aandacht in.
Toch ging M e n do z a's roman niet in stilte voorbij. Er
werden vervolgen geschreven naar Spaansche mode. In Andwerpen verscheen in 1555 „La S e g u n d. a P a r t e de L az ar i 1 l o", een geschrift zonder eenige waarde; te Parijs in 1620
eveneens een tweede deel van Ju a n de L u n a, dat verdienste
bezit en te Madrid — ook in 1620 — een „L az ar i l l o de
Manzanares" van Juan de Tolosa, eene satire op de
Madridsche samenleving. 62 De vertalingen lieten mede niet
)

1 Vergelijk de episode uit Heinsius' „Vermakelyke(n) A vanturieif'
I deel , bl . 62-106.
)

2)

Ticknor t. a. pl. I Band, S. 401.
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op zich wachten. Het vroegst is de Frans c he van Je an
S aug r i n in 1561 te Parijs verschenen 4 ), dan eene Nederlandsche onder den titel : „De G h e n u e c h l ij k e ende c l u c htighe Historie van Lazarus van Tormes wt Spaingen; in de welcke ghij eensdeels meucht sien
ende leeren kennen de manieren, condiciën, zeden
ende schalckheyt der Spaingnaerden. Nu eerst
nieuwelycx int licht brocht ende overgheset in
onse taele. Te Delft bij Niclaes Pieterssen, ende
men vintse te coope t' Antwerpen bij Heyndrick
Heyndrics en in de Leliebloeme" in 1579 uitgegeven 2 );
eindelijk volgt eene Engelsche van David R o w l a n d in 1586. 3 )
De naam van M en do z a werd door heel de beschaafde
wereld bekend , de Schelmenroman had zich als nieuwe soort
van roman gevestigd.
In het voorbijgaan aanstippend hoe geestig onze Ge rb rand
A d r i a e n s s e n B r e d e r o ó (1617) een hoofdstuk van M e nd o z a in zijn „S p a e n s ch e(n) Br ab an der" op het Amsterdamsche tooneel bracht, wenschte ik nu beknopt aan te geven,
wie als opvolgers van M e n d o z a zich een Europeeschen naam
hebben gemaakt. Het duurde eene halve eeuw, eer aan L a z ar i l l o een opvolger werd geschonken door Mate o Al e m an
in den vermaarden roman „V i d a y he c h o s del p i c a r o
G u z m an de Alfa r a c h e" te Madrid in 1599 verschenen. 4)
Van dezen schrijver, minder beroemd en bekend dan Men d o z a,
weet men, dat hij arm was, met tegenspoeden worstelde, en op
1) De Puibusque, t. a. pl. Tome I, p. 462.
2) Dr. J. te Winkel, „De invloed der Spaansche Letterkunde op de Nederlandsche in de 17 eeuw," in het Tijdschrift
voor Nederlandsche Taal en Letterkunde, uitgegeven door de
Maatsch. d. Ned. Lett. te Leiden. (1881) I deel. bl. 79.
3) Ticknor t. a. pl. I Band, S. 400.
4) Ticknor t. a. pl. II Band, S. 212. De Puibusque t. a. pl. T.
I, p. 522.

46

HOLLANDSCHE SCiTELMENROMANs

later leeftijd (1609) naar Mexico vertrok.') In 1599 kwam
het eerste deel van „G u z ira. a n de A 1 f a r ach e" uit en werd
terstond met grooten bijval aan het schitterend hof van Filip s
III gelezen.
Voor het eerst heet de held hier zonder omwegen : E 1 P i c a r o.
Van afkomst is hij Genuees, doch woont te Sevilla. Bij den
dood zijns vaders loopt hij weg uit het ouderlijke huis , ontmoet een muilezeldrij ver en logeert als knecht van dezen in
vele posada's van Andalusië. Te Madrid aangekomen doet hij
als besteller dienst en vlucht met eene groote som geld naar
Toledo , waar hij den gebraden haan speelt. Na het verlies
van zijn geld reist hij over Barcelona naar Genua , waar
de bloedverwanten zijner ouders hem minachtend de deur
wijzen, zoodat hij te Rome met bedelen den kost moet vinden.
Gelukkig treedt hij in dienst van een kardinaal, later van
den Franschen gezant. Tot zoover loopt het eerste deel. In het
tweede (1605) verschijnt Guzman als postillon d' amour
van den Franschen Gezant bij eene schoone Romeinsche dame.
Daar hij door onhandigheid het geheim zijns meesters verraadt,
wordt hij weggejaagd. Hij wil naar Spanje terugkeeren en
ontmoet in Toscane een picaro uit Sevilla, die zich. S a y av ed r a noemt , maar een valschen naam draagt en G u z m a n
besteelt. Deze wordt zwendelaar te Madrid en bedriegt zijne
schuldeischers door een schandelijk bankroet. Hij huwt met
eene dame, die hem geld zal aanbrengen, maar wordt in zijne
hoop teleurgesteld. Zijne echtgenoot sterft. Guzman wordt
student te Alcala, om in de theologie te studeeren. Hij ontmoet drie zusters , die prachtig op de luit spelen, maar wier
gedrag te wenschen overlaat. Hij huwt met de oudste, vertrekt naar Madrid, waar het hem beter gaat, daar zijne echtgenoote onder de aristocratie vele bewonderaars telt. Na een
twist met een aanzienlijk edelman worden beiden uit Madrid
verbannen en trekken zij naar Sevilla, waar zijne vrouw hem ver4) Ticknor t. a. pl. II Band, S . 21?.
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laat, om giet den kapitein van een Napelsch schip te vluchten.
Een Dom.inikaan helpt G uz m a n aan een dienst bij eene rijke
dame, maar hij bedriegt haar zoodanig, dat hij tot de galeien
wordt veroordeeld. Zijne lotgenooten smeden een komplot, hij
brengt dit uit en wordt vrijgelaten. Op deze wijze vindt hij
tijd zijne levensgeschiedenis te schrijven. 1 )
Dat er een nieuwe tijd was aangebroken na de glorierijke
dagen van Karel V en de stijve, deftige periode van F i lip s II,
bewees de blijdschap, waarmêe de Spaansche adel onder leiding
van den Hertog de L e r m a dit boek ontving. In 1599 verschenen er drie drukken van „G uz man de Alf a r a c h e" te
Madrid, te Barcelona en te Saragossa.
Toen Al e m a n in 1605 het tweede deel uitgaf, schreef zijn
vriend V a l d e z eene voorrede, waarin doze bericht, dat er in
zes jaren 26 drukken van het eerste deel in 50 000 exemplaren
over het Schiereiland waren verspreid. 2 ) De auteur had in het
tijdvak van 1599 tot 1605 het handschrift van zijn tweede deel
aan vrienden laten lezen, ook aan een rechter te Valencia ,
Juan Mart i. Het blijkt, dat deze hem een gedeelte zijner
papieren ontstal, daar hij in 1603 onder den pseudoniem van
M a t e o L u x a n de S a y a v e d r a een zoogenaamd vervolg op
den „G u z m a n de A 1 f a r a c h e" durfde in 't licht zenden.
Reeds weet men welke wraak Al e m a n op dezen letterkundigen
p i c a r o nam. In het echte tweede deel (1605) treedt S a y av e d r a als dief en bedrieger op, in de voorrede ontmaskert
Louis de V a l d e z het ellendig bedrog. 3 )
De echte „G u z ma n" won echter voortdurend in gunst bij
de beschaafde wereld, toen hij in het Fransch, het Italiaansch,
het Latijn, het Engelsch en het Nederlandsch werd vertaald.
De oudste Fransche vertolking door zekeren C h a p p u i s is van
1) Eene ontleding van den inhoud van „Guzman de A l f a r a c h e"
vindt men bij Dunlop, t. a. pl. v. III, p. 113-116 en bij Ticknor,
t. a . pl. II Band, S. '213-216.
.

2) Ticknor, t. a. pl. lI Band, S. 214.
3 ) Ticknor, t. a. pl. IT Band, S. 215.
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1600, de jongste, van niemand minder dan L e sage, verscheen
1732 1 ); eene Latijnsche van C a sp a r E n s (1623), eene Engelsche
van M a b l e (1656), eene Nederlandsche door een ongenoemde,
ten derde male gedrukt in 1658 te Rotterdam bij Ab r ah am
Pietersz onder den titel: „Het leven van Guzman
d'Alfarache, 't afbeeldsel van 't menschelijk leven,
onder de gedaente van een Spaenschen landlooper
en bedelaer; waerin de aldergheslepenste fielterijen ende schelmstuckken een ijder tot nut
w e r d e n o n t d e c kt" 2 ), met nog vele anderen maakten Al em a n's uitvoerigen en onderhoudenden roman tot Europeesch
gemeengoed. Een eigenaardig kenmerk der latere picareske
romans van alle volken gluurt hier voor het eerst om den
hoek het ingeschoven verhaal. Aleman maakt
gebruik van Moorsche vertellingen , van eene Italiaansche
novelle, 3 ) van ingevlochten levensverhalen, die evenwel reeds
in den Griekschen roman van J a m b l i c h u s, van X en e p h o n.
van Ephese en van H e l i o dor us voorkomen; voorts van zijne
eigen lotgevallen , als uit de plagiaathistorie van Mate o
Luxan de Sayavedra bleek.
In hetzelfde jaar , waarin het tweede deel van „G u z man
de A l f a r a c h e" het licht zag , werd nog een schelmenroman
uitgegeven: „Libro de Entretenimiento de la Picara
Ju s t i n a" (Medina del Campo, 1605 , 4°. `') De auteur was
een Dominikaan, die naam gemaakt had met stichtelijke geschriften , Fr a An dr e as Perez uit Leon en daarna ter
onder den naam Fr a n c i s c o L op e z de
afwisseling !
1) Wanneer Dr. W. J. A. J o n c k b l o e t t. a. pl. IV deel (1882)
bl. 412 van H e i n s i u s' roman zegt: „Het is een echte roman picaresque in den trant van Gil Blas of Guzman d' Afarache (sic)
van Lesage"... — zou de lezer hieruit kunnen opmaken, dat „Guzman
de Alfarache" een oorsponkelijk werk van Lesage ware.
2) Te Winkel t. a. p. bl. 81.
3) De 41st 0 van Ma s s u c c i o, eveneens gebruikt door Beaumont and
Fletcher in hun „Little French Lawyer" en door Scarron in zijne
„Précaution inutile". Dunlop t. a. pl. III. p. 117.

4) Ticknor t. a. pl. II Band, S. 218.
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U b e d a, de zeer luchtige lotgevallen der schelmsche J us tin a,
eene dienstbode uit eene dorpsherberg, aan weinig kieschkeurige
lezers vertelde. 1 ) De groote schepper van den „D on Q u i x o t e"
die in zijne „N o v e l a s ex e m p l ar e s" (1612), voornamelijk
in zijne picareske vertelling : „R i n con et e y C or t a d i 11 o",
ons in weinig achtenswaardig gezelschap brengt, toonde zich
zeer verbolgen in zijn „V i a g e al P a r n aso" (1614) over
den gemeenen toon der „P ic ara Justina". 2) Het boek levert
eerre slechte nabootsing van A 1 era a n. Droog en vervelend
in het uitvoerig verhaal der lotgevallen van Ju s tin a's ouders,
staat de auteur niet minder wij dloopig stil bij hare struikelingen, die haar op ééne lijn stellen met wat B r e d e r o ó eene
oudgediende onder het „k o r t g eh i e l d e volk" zou noemen.
Dat de Dominikaner monnik na ieder hoofdstuk zijne zedekundige nabetrachting schenkt , draagt er niet toe bij , dit
boek boeiender of achtenswaardiger te maken.
Mendoza, Aleman, Cervantes en Ubeda werden
weder opgevolgd door latere Spaansche schrijvers der zeventiende eeuw, die, schoon niet zoo algemeen bekend, de vermaarde
namen van Espinel, Yanez y Rivera, Quevedo, Solorzano, Enriquez Gomez, Estevanillo Gonzalez,
Barbadillo en Santos dragen. Van Vicente Espinel
(1540 1634) verscheen in 1618 „R el a c i o n de la v i d a y
aventuras del Es-cudero Marcos de Obregon," ee n .
boek later dikwijls aangehaald, omdat men te recht of te onrecht
daarin het oorspronkelijk voorbeeld van Les a g e's „G i 1 B l a s"
wilde vinden. E spin el bad reeds als dichter naam gemaakt,
toen hij op rijper leeftijd een schelmenroman schreef, die tot
-

1) De tweede druk der „P i c a r a Justina" verscheen te Brussel,
1608, 80 ., met eene opdracht aan een Spaansch Officier in de Zuidelijke
Nederlanden, Don Alonso Pimentel y Esterlicq, „Capitan de
lancas Espanoles en estos Estados de Flandres." Een exemplaar
dezer uitgave berust ter Koninklijke Bibliotheek in den Haag.
2) D e Pu i b us que, t. a. pl. tome I, p. 522.
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de besten van de soort gerekend wordt.') Zijn leven is niet
in bijzonderheden bekend. Vele feiten uit de lotgevallen van
zijn held M a r co s de 0 b r ego n stemmen overeen met zijne
eigen levenservaringen. Hij heeft als soldaat in Italië en
Vlaanderen gestreden , Latijnsche verzen geschreven, in 1591
een deel fraaie Spaansche gedichten uitgegeven, is geestelijke
geworden, arm gebleven, heeft zelfs het nationaal muziekinstrument der Spanjaarden, de gitaar, met eene vijfde snaar
bespannen en is in hoogen ouderdom overleden. 2 )
Zijn hoofdwerk blijft de picareske roman „Marcos de
0 b re g o n." Daarin leest men, hoe de held, page eener dame,
zijne loopbaan begon door het ouderlijke huis te ontvluchten,
hoe hij student, daarna soldaat werd en naar Italië trok.
Later verhaalt Mar co s nog meer bijzonderheden zijner jeugd,
hoe hij in dienst trad bij den geneesheer S a g r e do , den
grooten „medicijn ," die alles met aderlatingen genas; —
een trek, dien men bij L e s a g e zal terugvinden, evengoed
als het avontuur van des dokters vrouw , D o n a M erg e 11 i n a en den barbiersknecht. M ar co s gaat in dienst des
Hertogen van M e d i n a- S i d o n i a naar Italië ; landt op een
eilandje dicht bij Minorca , wordt door Barbarij sche roovers
gegrepen , als slaaf verkocht en naar Algiers gesleept. Ontsnapt uit de slavernij, landt hij te Genua — juist als Don
Ra p h a el uit „G i 1 B l a s" — keert naar Spanje terug ,
en ontmoet zijn ouden meester, den geneesheer Dokter S ag r e d o, aan wien hij zijne avonturen meêdeelt. Kort
daarop raakt M a r c os in de macht van den raoverkapitein R o q u e Am ad or en zucht in een hol, totdat
er eene gevangen dame wordt binnengebracht, die de vrouw
van den arts, D o n a M er ge 11 i n a, blijkt ze zijn. Weldra weet

1) Ticknor, t. a. pl. II Band, S. 218.
2) De Puibusque, tome I, p. 503; — Ticknor, t. a. pl. II
Band, S. 219.
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hij met haar te ontvluchten en komt behouden te Madrid
aan
Het belangrijk vraagstuk, wat men over de oorspronkelijkheid van Les a g e's „G i 1-B1 as" heeft te denken, na kennismaking met E s p i n e l's „Marcos de 0 b r e go n", thans ter
zijde schuivend , om er aan het slot dezer afdeeling nader
op terug te komen, dient hier herinnerd te worden aan de
groote populariteit van dezen roman in Spanje. M e n d o z a en
Al e man mogen door schoonen en levendigen stijl uitmunten,
E sp in el boeit den lezer door levendiger verhaal en sneller
opeenvolging der gebeurtenissen. 2 Zijn roman is even als
die van M endoz a voortdurend herdrukt en wordt nog heden
gelezen. Wat L e s a g e voor E s p in e 1 deed in de 18 eeuw,
werd in de 19 door Majoor Al g e r n o n Langton met eene
goede Engelsche (London, 1816) en door Ludwig T i e c k met
eene zeer vrije Duitsche vertolking (Breslau, 1827) gedaan. 2 )
Van de groep der schrijvers , die door Espin el worden
aangevoerd, is alleen Q u e v e d o een talent van den eersten rang.
In het voorbijgaan stip ik dus aan , dat Y a n ez y R i v e r a
twee punten van overeenkomst heeft met onzen H e i n s i us,
dat hij arts was , en dat hij een schelmenroman heeft geschreven
onder den titel: „A l o n s o m o c o de m u c h os a m o s" (Alonso
de knecht van vele heeren) 1624-1626 ; -- dat de bekende
dramatische dichter Alonso de Cas tillo Solorzano te
vergeefs zijn geluk beproefde in dit vak, daar hij in 1632 met
zijne „Teresa, la nina de los embustes" (Teresa, het
kind der listen) en in 1634 met zijne „L a G ar d u n a d e
S e v lila" (De marter van Sevilla) bewees, dat de schelmenroman zijn hoogsten bloeitijd had beleefd, in deze
verhalen allerlei gedichten , novellen en dramatische frag' ).

)

I) Vergelijk de analyse van „Marcos de Obregon" bij Dunlop,
t. a. pl. vol. III, p. 120-123, waar duidelijk blijkt, dat de „GilB 1 a s" van Lesage als plagiaat wordt beschouwd.
2)

Ticknor, t. a. pl. II Band, S. 220.

4*

52

HOLLANDSCHS SCHELMENROMANS

menten invlechtend , die met den roman niets anders
geméen hebben dan den band van den uitgever; — dat
Antonio Enriquez Gomez in 1644 met zijn „El siglo
pitagórico y la vida de Don Gregorio Guadana"
nog verder van het doel afweek, door allerlei verzen en zonderlinge brieven van eene ziel , die in verschillende lichamen
heeft gewoond, te koppelen aan de picareske novelle , die in
het tweede deel van den titel zijns romans is aangeduid ; —
dat een fortuinzoekend soldaat Estevanillo Gonzalez,
die in den dertigjarigen oorlog onder 0 c t av io P i c c ol om ini
had gediend, in 1646 een autobiographisehen roman: „V ida y
Hechos 'de Estevanillo Gonzalez, Hombre de
Buen Humor, compuesta por el mismo" uitgaf, welken in 1734 door L e s a g e werd omgewerkt; dat eindelijk
twee novellenschrijvers, A lo ns o G er o n im o S a 1 a s B a r b ad i l l o en Francisco Santos naam maakten met verhalen
in picaresken trant; — B a r b a d i l 1 o door zijne reeds in 1612
uitgegeven: „La ingeniosa Helena, hija de Celestina"
(De geestige Helen a, dochter van C el e s tin a '), waarin
eene echte p i c a r a, die voor niets terugdeinst, die op het schavot
st8rft, door hare gehuichelde vroomheid heel Sevilla sticht
en tot het hoogste aanzien stijgt; Santos door zijn in 1663
verschenen ,,Dia y noche en Madrid, discursos de lo
m a s nota bl e que en 61 pass a" (Dag en Nacht in Madrid,
verhandelingen over de merkwaardigste gebeurtenissen gedurende beide), een allergeestigst geschreven werk , waarvan
L es a g e later op zijne wijze partij trok.
Doch van Q u e v e d o dient iets meer gezegd. Als schrijver
staat hij in rang naast Men d o z a, Al em a n en E s p i n e i.
De Spanjaarden noemden hem : „El p a d r e de 1 a r i s a, el
1 ) Deze ,,Ce l e s tin a" is de in zwang gekomen titel van een aan
Rod rig o Co ta (1480) toegeschreven drama : „T rag i c o me di a de
Calis to y M eli b ea", dat later door Fernando de Roj as voltooid
werd. Ticknor, t. a. pl. I Band, S, 214 216.
-
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tesoro de los chistes, la fuente de las sales, el
maestro de la j o c o z it a d" '), daarbij meer gewicht hechtend aan bittere satiren en spijtigheden, aan zijn schelmenroman „D o n P a b 1 o", dan aan ernstige, wij sgeerige geschriften,
die hem door geniale oorspronkelijkheid een rang toewijzen
tusschen Lopez de Vega en Cervantes.
Don Francisco Gomez de Quevedo y Villegas
(26 September 1580 8 September 1645) was de zoon van
een der secretarissen van F i l i p s II; hij kwam van zijne vroegste
jeugd aan het hof te Madrid. 2 ) Met wonderbare snelheid studeerde hij te Alcala, zoodat hij op zijn vijftiende jaar reeds een
rang in de theologie had verworven. Hij verstond Hebreeuwsch
en Arabisch zoo goed als Italiaansch en Fransch ; hij beoefende het burgerlijke en canonieke recht zoo goed als wiskunde
en medicijnen; zijne eerzucht leidde hem tot de begeerte alles
te willen weten. Terwijl hij te Madrid tot de hoogste en
geleerdste kringen toegang had, besliste eene onverwachte gebeurtenis over zijn leven. Hij zag ter kerk eene dame, die
geknield lag, door een heer in het aangezicht slaan, waarop
hij, partij kiezend, den onbekenden barbaar uitdaagde en met
een degenstoot doodde. Daar de verslagene een aanzienlijk
man was, vluchtte Q u e v e d o naar Sicilië, waar hij zich bij
den onderkoning, den hertog van 0 s s u n a, aanmeldde, wijl hij
dezen zijne vertaling van An a c r e o n had opgedragen. Deze
overstelpte hem met gunstbewijzen en schonk hem zijn volle
vertrouwen. Aldra werd Q u e v e d o diplomaat en als ambassadeur gebruikt, inzonderheid om als secretaris van Sicilië
der kroon te Madrid de opbrengst der vorstelijke inkomsten
,

1) Vader van den jok, schat der aardigheden, bron van boert en
geest, meester in de kunst van te schertsen.
2) Vergelijk: Dunlop t. a. pl. v. III, bl. 118, 119; De Puibusque
t. a. p. tome I, p. 256, 293, 347-355, 362, 546--550 en tome II, p. 51,
433; Schotel, „Vaderlandsche Volksboeken".... II deel, bl.
199-200; Ticknor, t. a. pl. I Band, S. 633-647.
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uit te betalen. F il i p s III ontving hem zeer genadig; er
werd niet meer van het duël gesproken. Als belooning kreeg
hij een jaargeld van vierhonderd dukaten en de ridderorde
van S a n- J a g o (1617). De hertog van 0 s s u n a, nu onderkoning van Napels, benoemde hem tot minister der geldmiddelen, tot ambassadeur te Rome, te Venetië en aan het
hof der hertogen van Savooie.
Aan al dezen voorspoed kwam een einde, toen de hertog van
Oss u n a in ongenade viel (1620) en met hem zijne ministers.
De hertog werd naar het fort van Alameda, Q u e v e do naar
zijn landgoed Torre-de-Juan-Abad verwezen. Hij bleef er vier
jaren en werd toen weer in gunst hersteld aan het hof. Hij
bedankte voor alle hooge posten (31 Maart 1624) en nam
alleen den titel aan van geheimschrijver des Konings, met het
plan in 't vervolg zoo veel mogelijk voor de wetenschappen
en de letteren te leven. Weldra deelde Q u e v ed o in de bescherming van den hertog van 01 i var e s, de rechterhand des
Konings. Vijftien jaren (1624-1639) duurde deze rustigste
tijd uit zijn leven, toen opeens een geduchte slag hem ter
neder velde. Men had aan tafel een gedicht ander het servet
van den Koning gevonden, waarin de onderdrukking des volks
door gewetenlooze regenten (01 i v ar e s) hevig werd aangevallen.
In den nacht ten paleize van den hertog van Me d i n aC e 1 i opgelicht, werd hij naar het noorden van Spanje in het
koninklijk klooster van San Marcos-de-Leon gevangen gezet.
Hij moest in eene vochtige cel jaren lang een allerellendigst
leven leiden. Men ontdekte, dat Que v e d o de verzen niet
gemaakt had, waarvoor hij gestraft was, toch duurde het tot
den val van 01 i v a r e s, voordat hij (1642), geheel ondermijnd
en door allerlei kwalen gesloopt, te Madrid mocht terugkeeren.
Diep gekrenkt, treurend over het verlies van gezondheid en
fortuin, stierf hij drie jaren later.
Fen grand seigneur als M end oza, biedt het leven van
Q u e v e d o vele punten van vergelijking met het zijne. Niet
minder de veelzijdigheid van hun arbeid als schrijvers. Met
.
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Quevedo -- (door Julius , den duitschen vertaler van T i c kn o r,
naast Jean Paul Friedrich Richter gesteld 1 ) , door de
Puibusque de Spaansche S ca r r o n, door Schotel de Spaansche L u c i a n u s genoemd 2 ) -- doet zich daarenboven een geheel eigenaardig verschijnsel voor. Een groot aantal zijner
werken is alleen in handschrift bekend geworden en het beste
deel daarvan is verloren gegaan, terwijl nog steeds enkele
manuscripten in de koninklijke bibliotheek te Madrid en
in bijzondere boekverzamelingen bewaard worden.
Toch laat hij elf deelen gedrukte werken na , acht in proza,
drie in poëzie. Een wonder van geleerdheid en scherpzinnigheid, had Quevedo door zijn verkeer aan vele hoven en met
vele grooten van allerlei slag en rang herhaaldelijk geleerd ,
dat het gevaarlijk is de waarheid ronduit te zeggen. 3 ) Door
zijn afwisselend fortuin en onverdiende gevangenzetting tot
tweemaal toe , was zijne stemming zeer bitter geworden.
Sarcasmen waren op zijne lippen bestorven, niet zeldzaam van
een weemoedigen, humoristischer glimlach vergezeld. Q u e v e d o
heeft bijna over alles geschreven, te beginnen met theologie,
te eindigen met schelmenromans. Zijne gedichten, waar velen
van verloren gingen, werden in 1648 verzameld door zijn
vriend G o n z a l e z de S al as , als uitgever van P e t r o n i u s
reeds vermeld. Sommigen zijner volksliederen worden nog
ten platten lande gezongen , daar zijne woordenkeus de neiging
tot het ruwe en platte bij de heffe des volks al te veel te
gemoet komt. In dit opzicht toonde Quevedo zich een
verbitterd vijand der zoogenoemde „Cultisten", voorstanders
J) Ticknor, t. a. pl. I Band, S. 633.
2) Schotel, t. a. pl. II deel, bl. 199.
3) Van daar zijne gevleugelde woorden:
„Verdades dire en camisas
„Peró meios que desnudas."
Deze spreuk wordt door De Puibusque (t. a. pl. t. I. p. 349) aldus
verklaard: „I1 ne faut pas montrer la verité tout-a-fait nue,
mais en chemise."
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der opgeschroefde spreekwijzen en van den overgekuischten stijl,
gelijk de „Euphuïsten" in Engeland en de „P r é c i e u se s" in
Frankrijk.
Zijn naam als schrijver maakte hij evenwel door zijne
satiren in proza, door zijn schelmenroman : „H i s to r i a y
vida del gran Tacano, Pablo de Segovia," in 1627
te Valencia verschenen. Pablo treedt als tweelingbroeder van
L a z a r i l l o op. Hij is de zoon van een barbier , en komt in
dienst van een jong student te Alcala waarbij eene schildering der academische zeden en gebruiken wordt ingelascht.
Te Madrid daalt Pablo tot de ellendigste armoede, met het
uitvaagsel der hoofdstad in afschuwelijke holen levend, spoedig
lid eener bende van gauwdieven, die nauwelijks droog brood
verdienen en toch zich zoo schilderachtig in hunne mantels
wikkelen of zij edellieden en kunstenaars geboren waren.
Tengevolge eener mislukte onderneming vlucht Pablo naar
west-Indië. 1 )
Ti c k n o r oordeelt ongunstig over de zedelijke strekking
van dezen roman, maar prijst de woedende geeseling , die de
auteur aan alle standen der Spaansche samenleving toedient , 2
schoon juist daardoor de roman als kunstwerk in waarde
verliest. Toch ging het met „P a b l o d e S e g o v i a" als met
„Guz m an de Al fa r ach e", telkens verschenen er nieuwe
Spaansche drukken en vertalingen in den vreemde. Het eerst
kwam de Italiaansche van P. Franco (1634) , dan d'e
Fransche van G e n e s t (1644) , en de Engelsche, zonder naam
van, den vertolker (1657). In het Nederlandsch is ,,Pablo"
vertaald onder den titel : „H o 11 e b o l li g e Bus c o n", een
boek , dat zonder nadere aanduiding van plaats en jaartal
door Schotel wordt vermeld. „Hollebollige Buscon"
heet hier Pablo de S e g o v i a, omdat sommige Spaansche

)

1) Zie Dunlop, t. a. pl. vol. III. p. 118-119.
2) T. a. pl. I S. 642.
3) T. a. p1. II deel. bl. 199, noot 6.
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uitgaven in plaats van „el gr a n T a c a n o" (de groote
Gauwdief) den term : „e 1 Busco n 11 a m ad o" (de lustige
Bedrieger) gebruiken. Nog bestaat er eene andere vertaling
in onze moedertaal „te Amsterdam zonder jaartal , maar in
de 18 de eeuw, uitgekomen bij J. van S e p t e r e n en H.
Bosch: „De vol-Geestige werken van Don Francisco de Quevedo Villegas, Spaans Ridder," behelzende: „de wonderlijke Avonturen van Don
Lucifuge of den Waaghals bij Nacht; de Historiën
van den koddigen Buscon, neffens veele vreemde
gevallen hem in sijn leven ontmoet..." 1 )
De Spaansche Schelmenroman heeft niet langer dan tot het
eind der zeventiende eeuw gebloeid. Na M e n d o z a, Al e m a n
Ubeda, Espinel, Yanez y Rivera, Quevedo, Solorzano, Enrique z Gomez, Estevanillo Gonzalez, Salas
Barbadillo en Santos (1525-1670) treden geene romanschrijvers van naam meer op. De Spaansche Letterkunde
verliest hare. oorspronkelijkheid door de navolging der bloeiende
Frausche sedert het laatste vierdedeel der zeventiende eeuw.
T i c k nor schreef zijn voortreffelijk boek onder den indruk
van het vonnis, door A g u s t i n D u r a n gesproken: „E 1 S i g 1 o
XVIII mató nuestra nacionalidad literaria." 2)
Spanje had den toon aangegeven gedurende meer dan eene
eeuw, had zich verheugd in onuitputtelijke schatten van lyrische
poëzie; in een schitterend tooneel , dat, wat vermaardheid betreft, het Engelsche evenaarde ; in classiek Castiliaansch
proza door eene bloeiende school van geschiedschrijvers
beoefend en eindelijk in den schelmenroman , zijne eigenaardigste en meest nationale schepping in de 10 en
17 eeuwen.
Het scheen , dat de letterkundige akker in Spanje zeer langen
tijd moest braak liggen , voordat er op nieuw kon geoogst
1) Dr. te Winkel, t. a. pl. bl. 82-83.
2) „De nationale Letteren (in Spanje) zijn dood gedurende de 18 eeuw.
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worden. En dit letterkundig verval hield gelijken tred met
het uitsterven der Spaansche glorie op staatkundig en militair
gebied. Het luisterrijk tijdvak van K ar el V en Filip s II, toen
het Spaansche leger in heel Europa bekend was als het beste,
toen de groote generaals en de groote diplomaten uit Madrid
vertrokken, om de Nederlanden , Napels, Sicilië , Portugal en
de bezittingen in de nieuwe wereld te besturen, was voorbij.
Juist de Schelmenroman had aangetoond, dat naast al die
grootheid eene kiem van ontbinding, van verval zich langzaam
ontwikkelde. De koningen, die in de zeventiende eeuw den
scepter voeren — F i l i p s III (1598 —1621), F i l i p s IV
(1621-1665) en Kar el II (1665-1698) gevoelen allen
min of meer, dat „de schoone dagen van Aranjuez" voorbij zijn.
En zoodra met F i l i p s V een Franschman op den Spaanschen troon zit, begint de navolging der groote Fransche
modellen uit de eeuw van L o d e w ij k X I V. Don I g n a c i o
d e Lu j an vertaalt B o i l e a u (1739) voor de Franschgezinde
letterkundigen. Eerst zeer langzaam komt in deze eeuw
de oude Castiliaansche eerzucht en de oude Castiliaansche
scheppingskracht onder den invloed der Romantiek terug.
Wederom (1830-1884) begint de Spaansche letterkunde te
herbloeien met Don José Zo r r i 1i a, met D on Ramon
Campoam or, met Ventura de la Veg a, die als dichters;
met Breton de los Herreros, met Gertrudis Gomez
de Avellaneda, met Adelardo Lopez de Ayala, die
als tooneelschrijvers ; met D on o s o C o r t è s en E mi l i o
Castelar, die als redenaars; met Fernan Caballero
(Cecilia Bohl), met Fernandez y Gonzalez en Enrique
Per e z Es c r i c h, die als romanschrij vers zich een schoouen
naam hebben gewonnen. 4 )

1)

Vergelijk Gustave Hubbard, „Histoire de la

Littérature

contemporaine en Espagne." Paris. (Charpentier,) 1876.
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Intusschen blijft ons de vraag, wat er van den Schelmenroman geworden is? Het is bekend genoeg, dat enkele buitengemeen smaakvolle Fransche schrijvers in een tijdvak (1670-1800),
toen Spanje slechts ooren had voor de meesterstukken uit den
bloeitijd van L o d e w ij k XIV , juist de schoonste Spaansche
kunstwerken eener vroegere periode voor millioenen Europeesche lezers hebben toegankelijk gemaakt. Inzonderheid is
dit het geval met den Schelmenroman. M e n d o z a, Al e m a n,
Esp in e 1 en Q u e v e d o danken hunne algemeene bekendheid in den regel aan Fransche omwerkingen. Het vraagstuk ,
aan wie van beiden in dit opzicht de meeste lof moet worden
toegekend, is de moeite der beantwoording niet waardig.
De Schelmenroman behoort aan de Spanjaarden , aan de
Franschen daarentegen de eer de beste van dezen voor heel
de wereld genietbaar te hebben gemaakt.
Vóór de achttiende eeuw vindt men echter weinig sporen
van den Spaanschen picaresken roman in de Fransche letteren.
Deze laatste staan veel meer onder den invloed der Italiaansche
Renaissance , zoowel wat de navolging der classieke modellen,
als wat die der schrijvers in het Italiaansch zelf betreft. De
Italiaansche Pastorale van S a n n a z a r o, Tas so en G u a r i n i
riep de „Astrée" van Honoré d' Lrfé (1567-1625) en
talrijke zwakkere navolgingen in het leven. Het is waar ,
dat in de Spaansche Letteren zich eene gelijktijdige geestdrift
voor het herderdicht openbaarde , dat G a r c i l a ss o de 1 a
V e g a (1503-1536) , die voor het vaderland en keizer
Karel V zijn jong leven offerde in den oorlog tegen Frankrijk,
eene der schoonste idyllen , „S al i c i o y N e mo r o s o",
heeft geschreven; dat Jorge de M o n t e m a y o r (1520
1561), schoon Portugees, zijn herderroman „Di an a enam o r a d a" in goed Castiliaansch opstelde, dat C e r v a n t e s
(1547-1616) zelf eene zeer veel gelezen herdernovelle
„G a l a t e a" heeft nagelaten en dat vele Spaansche schrijvers
van den tweeden rang in de zestiende eeuw herderverhalen
schreven, als Antonio de lo Frasso („Los diez Libros
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de Fortuna y Amor" (1573);), als Bernardo de la
Vega („El Pastor de Iberia”, 1591), als Bernardo
Gonzalez de Bovadilla („Ninfas de Hen ares", 1587),
die met nog vele anderen nu reeds vergeten zijn.
Doch deze geheele beweging was in Spanje door navolging
der Italianen ontstaan en ging zelfs vóór de Fransche herderlitteratuur. In dit opzicht hebben de Franschen van Italianen
en Spanjaarden beiden geleerd. Het kon niet wel anders
gaan, daar Spanje in top van militairen en letterkundigen roem zich met kracht bij het jonge , opbloeiende
Frankrijk deed gelden. De bekendste van alle Fransche
herderromans, de „A s t r é e" van d' U r f é , is even goed naar
Sannazaro als naar Montemayor en Cervantes gevolgd. De billijkheid gebiedt evenwel te erkennen , dat
deze Fransche herderroman een leesbaarder en aangenamer
boek is geworden dan de Italiaansche of Spaansche modellen. 2
In de zestiende eeuw bleef het Fransche proza zich richten
naar het voorbeeld van het Italiaansche of wel naar Bene
trouwe studie der beste Latijnsche schrijvers, daar, ook als ten

)

onzent, in Frankrijk het stellen van Latijnsche vertoogen en

brieven als het toppunt van talent werd beschouwd. De Italiaansch gevormde prozaschrijvers worden het best vertegenwoordigd door de koningin van Navarre , M a r g u e r i t e
1) „Tien Boeken van Geluk en Liefde.”
2) „Les premiers lecteurs de 1' A s t r é e vouèrent à ce livre une admisaint Francois de Sales et
ration sans limites. Deux vénérables prélats
Camus, évèque de Belley, estimaient fort 1' auteur et 1' ouvrage ; Huet,
évèque d' Avranches , nous apprend qu'il le lisait avec ses soeurs et que
souvent ils étaient forcés de poser le livre pour laisser couler leur larmes.
La Rochefoucauld, dans sa jeunesse, passait ses après-midi avec Segrais,
chez Mme La Fayette , occupés a lire et a étudier 1' A s t r é e. Quelquesuns lui rendirent un culte plus bizarre : le poëte Vauquelin des Yvetaux
s' enfermait seul dans son jardin ; lá, revêtu d' un habit de berger et la
houlette en main , it conduisait le long des allées des troupeaux imaginaires." D e m o g e o t, t. a. pl. p. 21.
...
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d' Angouléme (1492-1549), die met haar „H e p t a m é r o n"
(Contes de la Reine de Navarre) het voorbeeld der
tallooze Italiaansche novellisten , B o c c a c c i o aan de spits ,
volgt en door hare liefde voor Italiaansche fijnheden en dub -.
b eizinnigheden den weg aanwijst, die later nog breeder door de
gasten van het Hotel Rambouillet zal gebaand worden. 1 )
De tweede Italianist is de uiterst onderhoudende Bon a v e nt u r e Des P é r i e r s (einde der 15—, midden der 16 eeuw) ,
„valet de chambre" van de koningin Marguerite d'
An g o u l Am e, wier stijl hij „betuttelde", zoo als Hooft het
de verzen van T e s s e l t j e en Voltaire het de betoogen van
den grooten Frits deed , maar die voor eigen rekening zijne
„Nouvelles Recréations et joyeulx Devis" uitgaf
(Lyon, 1558) een bundel novellen, die door dwaze vroolijkheid
en vroolijke dwaasheid den besten Italiaanschen verteller den palm
ontstal. Nog een derde behoort in dezen kring , Pierre de
B o u r d e i l l e, beter bekend als wereldlijk abt (a.b b é s é c u1 i e r) van Brantóme (1540-1614). Soldaat en hoveling,
die bijna op alle slagvelden van Europa met de dapperheid
van een F r a n c o i s I had gevochten, die door den val van
een paard zich jaren achtereen aan het ziekbed gekluisterd
zag, werd Brantóme schrijver uit verveling en stapelde hij
met gadeloozen rijkdom de duizenden historische, erotische en
bovenal wulpsche anecdoten opeen, die hij als reizend krijgsman en gast van de meeste gekroonde hoofden had verzameld.
Zijne Italiaansche sympathiën bleken zoo duidelijk in stijl en
gevoel, dat hij in zijne „V ie des ho mmes illustres",
„Vie des dames illustres" en „Vie des dames galan1 ) „Les prologues et' les épilogues des C on t es de la R ei n e de
N a v arre ressemblent parfois , d' une favon imprévue, aux conversations
de métaphysique amoureuse de 1' hotel de Rambouillet ou de la C 1 é 1 i e
de mademoiselle de Scudéry. L' amour y touche au raffinement; il a
même la prétention de toucher h la dévotion et d' y préparer." S a i n t-M a r cG i rardin, „Cours de littérature dramatique." (Paris, 1855)
tome III p. 15 en 16.
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t e s" (eene halve eeuw na zijn dood uitgegeven) zijne
heldinnen bij de vermelding van grove losbandigheid altijd
„honnestes et sages femmes" blijft noemen.
Schoon de genoemde trits (R ei n e de N a v a r r e, Des
P é r i e r s en Brantóm e) schijnbaar uitsluitend Italiaansch
is gestemd, blijkt uit hunne wijze van vertellen, dat zij de
Spaansche maatschappij en letteren kennen. Br a n t ó m e, die
een veldtocht in Spanje gemaakt had en door de derde echtgenoote van Filips II, Is ab e l l a van V al o is, uitmuntend
ontvangen was, haalt overal Spaansche spreekwijzen en Spaansche
anecdoten aan. Een zeker deel van zijn tekst is Spaansch.
Van R a b ela i s en N. o n t ai g n e kan niet met genoeg lof
gesproken moorden, doch hun werk, hoe geniaal, blijft afgezonderd, eenzaam, bijna zonder voorgangers of navolgers. R a b e1 a i s (1483 — 1553), de A r i s t op h an e s de r zestiende eeuw,
verdient eene studie afzonderlijk; de fraai geschreven Epicuristische bespiegelingen van M o n t a i g n e* (1533 --1592) niet
minder, doch de eerste staat met zijne reusachtige satiren te
veel op een afstand van zijne letterkundige tijdgenooten, de
laatste behoort bijna uitsluitend tot de geschiedenis der populaire moraal.
De zuiver classieke richting wordt in de zestiende eeuw
het best vertegenwoordigd door Jacques Amy o t (1514 --1593). Uit het volk geboren, een s e 1 f-m a d e-man in den achtenswaardigsten zin van het woord, klom deze door zijne vruchtbare studiën der Grieksche letteren tot de hoogste kerkelijke waardigheden. Fr a n c o is I benoemde hem tot abt van
Bellozane (1547) , omdat hij de levens van P 1 u t a'r c h u s in
helder Fransch had vertaald. ') Henri II koos hem tot mentor
voor zijne zonen, Charles en H en r i. Reeds had bij in
1 ) „Ce ne fut pas, comme on a coutume de le dire, la traduction du
roman de H é 1 i o d o r e, T h é a g è n e et C h a r i c l é e, nouvellement imprimee, mais bien la version de P 1 u t a r q u e, que Fran Ç o i s I prétendit sur
tout récompenser." Frédéric Godefroy, „Histoire de la Littérat u r e f r a n cr a i s e," 2de edition. XVI Siècle. (Paris, 1878) p. 158.
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1545 door eene vertaling van Heliodorus' „Aethiopica"
zijne loopbaan als „grand illustrateur de la langue
fr a n c ais e" begonnen. Studiën te Rome gemaakt van nieuwe
handschriften deden hem in 1559 eerre tweede uitgave in het
licht zenden, onder den titel: „L' H i s to ir e E t h i o p i c q u e de
Theagenes, thessalien, et Chariclea, ethiopienne,
par Hello dorus."
Het was deze vertaling, die over het lot van den Franschen
roman der zeventiende eeuw besliste. De korte Italiaansche
liefdesgeschiedenis ging uit de mode, niet minder de Herderroman , de Heroïsche roman -- als reeds vroeger werd
aangetoond 4 ) — verscheen ; ,,C a s s a n d r e" in tien deelera,
„C l é o p at r e" in vier-en-twintig , „F a ram on d" in even
zoovele, ,,C l é 1 i e" in negentien, en steeds c r es c e n do. De
studie van den sophistischen Griekschen roman der eerste eeuwen,
door Amy o t begonnen, leidde tot de schepping eener nieuwe
soort van den Franschen in de zeventiende eeuw.
Het was een zeer opmerkelijk verschijnsel, dat groote gevolgen
had. A m yo t, de geleerde priester, later Bisschop van Auxerre
werd het meest aangetrokken door de erotische verhalen van
H el i o d o r u s en L o n g u s, terwijl ten onzent C o o r n h e rt
te vergeefs liefde poogt te kweeken voor de stoïsche wijsbegeerte
van Cicero met zijne: „Officia Ciceronis nu eerst
vertaald in Nederlandsche spraken" (1562) en nog
minder bijval vindt voor zijne vertolking der ,,V ij f t i ch L u stighe Historien ofte Nieuwicheden Joannis
B o c c a t i i." Het puriteinsch-Calvinistische Holland wilde
van de Oudheid niets weten , tenzij in Latijnsche verzen of
door middel van Latijnsche philologische verhandelingen. Later
werden V o n d e 1's vertalingen der groote Grieken en Romeinen oogluikend geduld — wat B o c c a c c i o betreft, hij stond
natuurlijk op den index bij de Synodus-mannen.
Amy o t komt eene eeuw vroeger in Frankrijk met zijne
1)

Zie bladz. 37 van dit opstel.
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geestdrift voor H e l i o d o r u s en L o n g u s en doet een geheel
geslacht van romanschrijvers als uit den grond verrijzen. Is er
eigenaardiger contrast aan te wijzer in de groote geschiedenis der Europeesche Letteren ?
Een ge(Axlend priester, als A myo t, dweept met de geschiedenis van Theagenes en Chariclea, van D a fn i s en
Chi o ë, die somtijds, uit een Christelijk oogpunt beschouwd,
eene zeer gevaarlijke zedeleer preêken. Am y o t heeft niets
dan lof voor Heliodorus en diens „f a b u l e u s e h i s t o i r e
des amours de Chariclea et Theagenes", waarin hij
„groote vindingskracht, schoone redevoeringen, treffende karakterteekening en eene hoogst fatsoenlijke voorstelling der gebeurtenissen" roemt. ') Deze bewondering blijft niet onbeloond.
A myot schrijft het Grieksch van Heliodorus, van Longus,
later van Plu t a r c h u s, in zoo meesterlijk Fransch over, dat
hij het model wordt van het proza der zeventiende eeuw 2).
In Holland juist het tegenovergestelde. De Synodus-mannen
haatten alle erotische verdichting; omdat zij den afgrijselijksten
moord verschoonbaarder achtten dan de geringste liefdesbetrekking buiten den echt; zij vertalen: „Al de canonijke boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments" en scheppen een
taalmonument even goed als de Bisschop van A ux er r e.
En nu moet hier nogmaals de vraag herhaald moorden of onder
al de talrijke voortbrengselen van Fransch proza in de zeventiende eeuw geene staaltjes van picaresken aard te vinden
zijn ? Dat de beroemdste Spaansche romans bijna onmiddellijk
in het Fransch vertaald werden, is reeds gebleken. Zou het
1) Zie Amyot's „Pré fac e" van zijne „Histoire Ethiopique"
(tweede druk, 1559) waarin bij gewaagt van — „les passions humaines
peinctes au vif, avec si grande honnesteté que l'on ne scauroit tirer occasion ou exemple de malfaire: pour ce que de toutes affections illicites et
maulvaises, it a faict 1'issuë malheureuse; et au contraire, des bonnes et
honnestes, la fin désirable et heureuse."
2) „Le 17 siècle se forma sur Amyot et le placa au premier rang des
modèles pour la belle prose." F. G ode f r o y. t. a. pl. p, 164.
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een vreemd toeval mogen genoemd worden, dat , gelijk in
Spanje de Am a dis sen rechtstreeks naar Don Qui c h o t e, in
Frankrijk de heroïsche roman even rechtstreeks naar den comischen voerde
De Fransche comische Roman uit de eeuw van Louis XIII
boogt op oorspronkelijkheid , al heeft hij familietrekken met
de Spaansche Schelmenromans. C h a r l e s Sorel (1599-1674),
de vermaarde schrijver van „L' H i st oir e d e Fr a n c i o n"
(1622), zegt in een zijner kleinere schriften: „Onze comische
Romans zijn geheel oorspronkelijk, daar zij ons de aangenaamste en vermakelijkste karakters schilderen, daar zij geen bedelaars, schelmen of schooiers tot hunne helden hebben, geen
personen als G u zm a n, L a za r i l l o, of B u s c on doen optreden, maar mannen uit den gegoeden atand, geestige, edelmoedige, prettige menschen ... zoodat wij in dit opzicht, aan den
vreemdeling niets te b enij den hebben". 1 ) Intusschen heeft So r el
met zijne veel gelezen „His t oire Comique de Francion"
toch eenigszins in het spoor der Spanjaarden gewandeld. En
zie hier, waarom.
Charles Sorel, Sieur de Sauvigny, was uit eene
familie, die vele leden in de magistratuur en de rechtbanken
bezat. Een dezer, een oom , Charles B erna r d, was ofciëei
geschiedschrijver van Frankrijk, „h i s t o r i o g r a p h e de
F r a n c e." C h a r l e s Sorel volgde hem op en schreef zelfs
eene „Histoire de la Monarchie francoise". Doch het
ambt was niet geschikt voor den man. Zijne zucht naar onafhankelijkheid, naar tegenstand , deden hem zijn ambt verliezen.
1 ) Uit Sorel's „l'Ordre et 1' Examen des livres attribués
l'auteur de la Bibliothèque franCaise," geciteerd door Jac. Dem o g e o t (t. a. pl. bl. 327), die in denzelfden geest zegt: „Le roman comique ne fut pas chez nous ex clusivement picaresque; it ne se borne
point à touroer en ridicule les mendiants et les fripons en guenilles ...
it remonta hardiment l'échelle, s'empara de tous les états et de tons les
vices, et trouva dans tous les rangs de la société des victimes et des
rieurs." (p. 326).
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Geheel vrij, gehoorzaamde hij aan zijn natuurlijken aanleg en
toonde hij zich den hartstochtelijken vijand van alle idyllische
overdrevenheid en alle mogelijke P r é c i e u s e s. Zoo ontstond
„F r a n ci on", de eerste Fransche roman, die de zeden der burgerlijke maatschappij schildert. 1 )
„F r a n c i o n" had groot geluk — in veertig jaren verschenen zestig drukken eh vele vertalingen. Wat den inhoud
aangaat, de verwikkeling is in oud-Fransch-Italiaanschen stijl,
vol dwaze avonturen, die telkens den gang der handeling afbreken. Het plan van die handeling is overigens eenvoudig
genoeg. Fr a n c i on is een zeer fatsoenlijke Fransche p ic a r o,
die allerlei lotwisseling beleeft, die, edelman en knecht, door al
de verschillende lagen en beddingen van het maatschappelijk
leven heen kruipt en over alle personen, die hij ontmoet, een
weinig barmhartig vonnis velt. In dit op z i c h t is er
groote verwantschap tu sscnen den Spaan schen
en Franschen Schelmenroman; „Francion" is de
voorlooper van „Gil B 1 a s." 2
Is er hier reeds verwantschap tusschen. S o r e 1 en de Spanjaarden, duidelijker wordt de Spaansche invloed, wanneer men
aan het werk van Paul Sc a r ro n (1610-1660) herinnert,
S c a r r on, die tegenover de herderlijke teederheden en de heroïsche langdradigheden zijner tijdgenooten als een echte Faun
optrad met zijn beroemden „R o m an C o m i q u e." Men
)

t) „Ce livre est, comme 1' a dit spirituellement son dernier éditeur"
(Emile Colombey, La vraie histoire comique de Francion,
Paris, 1858, un vol. in 12) — „la révolte de l'esprit gaulois contre le bel esprit,
une manière de Fr o n d e, dont Honoré d'Urfé est le Mazarin." D e m o g e o t
t. a. pl. 328.
2 ) „Sorel, it la maniére des auteurs de romans p i c a r e s q u e s conduit
son héros á travers diverses conditions de la vie; it nous le montre tour à
tour écolier, jeune homme á la mode, libertin ruiné, homme de lettres...
Ce roman est 1' odyssée Tailleuse de la société de Louis XIII... C' est
par là que Franc ion a de temps en temps le mérite de faire eenser á
Gil Blas". Demogeot t. a. pl. p. 330, 331.
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kent de zonderlinge persoonlijkheid van S c a r r o n. Toen hij
zeven-en-twintig jaren telde, had zijne woeste levenswijze hem
tot een verschrompeld monster gemaakt, dat door rheumatische
pijnen ineengekrompen steeds aan een leunstoel gekluisterd
bleef. Onder bescherming van Richelieu en Anna van
0 o s t e n r ij k kwam hij vele geldelijke onaangenaamheden te
boven en zag hij zich in de laatste jaren van zijn leven (1650-1660) door de zorg van eene edelmoedige echtgenoote , Mlle.
d' Aubigné laten madame de Maintenon beschermd
tegen de ruwheden van vreemden en vijanden.
Zijne burleske gedichten en parodieën op V e r g i l i u s ter
zijde schuivend, komt hier zijn „R om a n C o m i q u e" (1646)
vooral in aanmerking, omdat de schakel tusschen Spanje en
Frankrijk duidelijker zichtbaar wordt. S c a r r o n, even goed als
S or el, de tegenvoeter van het Hotel R a m b o u i l l e t, stelde in
plaats van de overbeschaving der hoog aristocratische kringen
de bijtende sarcasmen van een diep verbitterd burger-Parijzenaar.
Zijn „Rom an Co m i q u e" heeft verplichtingen aan een Spaansch
werk van Don Agustin de Roxas Villandrando, een
tooneelspeler, die in 1603 zijne reisavonturen met een gezelschap
acteurs schilderde onder den titel, „E 1 via g e en t r e t e n i d o" (De
vermakelijke reis.) ') Het boek is in gesprekken vervat, door
de acteurs op reis naar de voornaamste steden van Spanje
gehouden. Men zegt, dat S c a r r on gedurende eene reis naar
Le Mans eene troep reizende tooneelspelers ontmoette 2 ) en alzoo
op het denkbeeld van zijn comischen roman is gekomen. Wat
hiervan zij, de avonturen ven S c a r r o n's helden, D e s t i n,
R a n c u n e en madame L' Et o i l e mogen niet op volstrekte
oorspronkelijkheid boogen. De „V i a g e e n t r e t e n i d o" van
R o x a s is als model gebezigd 3 ). S c a r r o n's bedoeling was
I) Ticknor t. a. pl. II, S. 303.
2) Dunlop t. a. pl. III, p. 124.
3) „Das Buch (von Box a s) ist . . . so geschickt gemacht, dass es Scar.
ron's Aufmerksamkeit erregte, welcher es in seinem Komisch e n Roman
(Roman C o m i q u e) nachgeahmt hat." Ticknor t. a. pl. II. S. 303.
h etzelfde oordeel bij De P u i b u s q u e, t. a. pl. II, 183 en 433.
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eene snerpende caricatuur te leveren van de S c u d er y's en
de Go m b er v i 11 e's ; zijne verdienste , dit in zoo voortreffelijk
Fransch te hebben gedaan, dat voor weinige jaren een meesterstuk als ,,Le Capitaine Fracasse" van Théophile Gaut i e r niets dan eene getrouwe kopie van den „R om an
Comique" bevatte.
Met Alain René Les age (1668-1747) komen wij op
den waren man, die in de eerste helft der achttiende eeuw den
Spaanschen Schelmenroman populariseerde. Herhaaldelijk heeft
men getracht zijn arbeid als eenvoudig vertaalwerk voor te
stellen, en, daar Les a ge zijn „Gil B 1 a s" als een oorspronkelijk werk deed gelden , hem van letterdiefstal beschuldigd.
Doch deze strijd is geheel ten voordeele van Les a g e beslecht.
Deze, die door de hulp van een vermogend beschermer , den
abt de Lyon n e, kennis had gemaakt met de Spaansche taal
en letteren, begon met tooneelstukken van Lopez d e V eg a,
R ox as en Cal d e r on te vertalen (1700 * 1.702), totdat hij, op
eigen krachten vertrouwend, een oorspronkelijk blijspel „T u re are t" (1708) schreef , 't welk een classieken naam heeft
gemaakt. Geheel hetzelfde grijpt plaats met zijne romans.
Lesage begint met ,,Nouvelles aventures de Don
Qui ch ot t e" (1704-1706) , eene eenvoudige vertaling van
A v e l l a n e d a's valschen „DonQui x o t e" en hij gaat
voort met „L e di a b i e b o i t e u x" (1707), die minder eene
vertolking dan wel een omwerking is van eene Spaansche
novelle: „El Diablo Cojue10", in 1641 door Luis Velez
de G u e var a geschreven; welk werk hij later bij een tweeden
druk (1726) aanvulde met verhalen uit F r an ci s c o S an t os
„Dia y n o ch e en Madrid". Toen hij in 1715 de twee
eerste deelen van zijn „G i 1 B 1 as d e S an t i l l an e" uitgaf,
had hij zich tot onafhankelijker standpunt verheven en bewerkte
hij sommige Spaansche stoffen tot een bijna geheel oorspronkelij ken roman.
Voltaire heeft het eerst een aanval op Lesage gedaan,
toen hij (1752) in zijn „Siàcle de Louis XIV" mee-

UIT DE ZEVENTIENDE EEUW.

69

deelde, dat „G i 1 B1 a s" zuiver plagiaat was uit E s pin el 's
„Marcos O b r e g o n." In 1787 ging de Jezuïet J o s e F r a asc i s c o de I s 1 a zoo ver een werk uit te geven, dat hij titelde:
„Aventuras de Gil Bias de Santillana robadas á
Esp a na, ad op tadas en Francia por Mons. Le Sage,
restituidas á su Patria y á su Lengua nativa, por un
E sp 91'01 z e l o s o" ') Een lange strijd onder de Spaansche
geleerden volgde. Uit alles bleek, dat L e s a ge uit „Marc os
0 br e g o n" het een en andere avontuur had geleend, maar dat
hij overigens eigen werk leverde, 't welk zelfs fouten maakte tegen
de Spaansche aardrijkskunde en de Spaansche Geschiedenis,
maar de Parijsche zeden onder Lou i s X ZV en Louis XV zoo
nauwkeurig beschreef, als de best onderrichte Parijzenaars dier
dagen. Alle letterkundige geschiedschrijvers, de Pui bus que ,
T i c k n o r, D e m o g e ot, B ar et , spreken in dit opzicht dezelfde
taal. De onsterfelijke verdienste van Le sa
sage 2) is echter door zijn
meesterlijken „Gil BI as" een model van den Schelmenroman
geleverd te hebben, 't welk den roem van deze romansoort
door de geheele beschaafde wereld heeft verbreid.
1) Ticknor t. a. pl. II. p. 365.
2) Zijne latere prozaboeken zijn gewone vertalingen. Tot deze soort
behooren: Guzman d' Alfaracho" (1732), „Estavanille Gonsales"
(1734) en „Le Bachelier de Salamanque" (1738).

STUDIËN IN ONZE TWEEDE-KAMER.
DOOR

H. VAN DEN BERG.

I.
De zon scheen in de vergaderzaal der Tweede-Kamer ; de
glazen koekoek liet hare stralen schuins doorglij den. Als een
regen van blond goud viel het licht naar beneden. De vergulde lijsten der banken ontwaakten , schitterden ; het donker
groen der bekleedingen rustte links , waar de zonnestralen strak
naar de laagte stonden , vroolijk in het licht; het rechtsche
gedeelte der zaal schemerde in een duisterder tint.
Onder den hemel des voorzitterszetels , links op den hoek
der bureaux , zat een commies-griffier , haastig schrijvend.
Een bode, groote portefeuilles onder den arm dragend , liep
vlug de zaal, in hare geheele lengte, door.
Het was een half uur voor den aanvang der zitting ; de
Kamer was geheel leeg.
En het tapijt, onder de banken , perste zijne kleur door
alle openingen heên; het spreidde zich tusschen de ministerstafel en de bureaux in eene vierkante, bloedige vlek uit, onder
den koekoek; hief zich tot treden over de hoogten der gangpaden, aan de vier trapsgewijze oploopende zijden; drong
zijn opzichtig rood in het perspektief, tusschen de groene
banken door. Het was stil in de zaal, frisch, vroolijk, helder.
De witte muren , in speudo-klassieken stijl , blonken. Uit
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DR. JAN TEN BRINK.

(Tweede artikel.)

IV.
„DE VER/vIA.KELYKE A.VANTURIER."

Dokter H e i n s i u s heeft op veertigjarigen leeftijd zijn
„M i r an do r" geschreven. Ter beoordeeling van de oorspronkelijkheid zijner vinding in dezen roman dient herinnerd te
worden , dat hij in 1695 den geheelen Spaanschen Schelmenroman in Fransche en Nederlandsche vertalingen ter zijner
beschikking heeft ; dat hij , die omstreeks acht jaren in Rome
leefde , waarschijnlijk op de hoogte der Italiaansche Novelle^,litteratuur is ; dat hij geheel thuis blijkt te zijn in den
rijken schat der Fransche romans uit de zeventiende eeuw,
als volgt uit zij ne vertaling van „L e C h e v a l i e r hip o c o ndriaque" door „1e Sr" du Verdier, te Parijs in 1632
verschenen;') en dat hij omtrent alles, wat in Holland geschreven werd, zijn gevestigd oordeel uitspreekt.
In het eerste deel van den „V e rm a k el y k e(n) A v a n1 ) De volledige titel luidt: „Le Chevalier hipocondriaque.
Par le Sr du Verdier. A Paris, chez Pierre Billaine, rue S.
Jacques á la bonne Foy, deuant S. Yues. MDCXXXII. Avec
p ri v i l è g e du Roy." Een exemplaar van dit zeldzame boek bevindt
zich in de Bibliothèque Nationale te Parijs.
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tu ri e r" vergunt de schrijver zich eene korte uitweiding over
de letterkundige studiën van zijn held, die een duidelijk
beeld geeft van zijne eigen ontwikkeling. H ei n s i il s verhaalt , hoe M i r a n d or lessen krijgt van een Praeceptor , die
hem den weg wijst naar den Fran schen Parnas. Daarna vervolgt hij : „Maar dewyl dese konst (van verzen maken),
„schoonre , gelyk men zegt , een aangebooren werd , evenwel
„zonder het leesera van goede Poëten , niet wel , nog vol„komen kan geleert werden; lag ik my vlytig op het leesera
„zo van France, als Nederduitsche of Hollandse Poëten.
„De France waaren, Boileau, Racine, Quinault en Corneille :
„en schoon de laatste in zyn Comedien een weinig de wetten
„daar van , die ons verbieden de geschiedenissen langer, als
„vier-en-twintig zeuren te maken, te buiten gaat, zyn nogtans
,,zyn Versen roemenswaardig, schoonre evenwel niet by de
„aardige schimpdigten van d' eerste koomen. Wat de Neder„duitsche aangaan, deselve waaren Vondel , Vos , Huygens en
„Cats, en schoon deeze laatste zyn Versen niet al te zeer ge„zouten zyn, moet men zig evenwel over d' aardige invallen
„van desen Heer verwonderen, die genoegzaam de grootheid ,
„en rykdom van zyn Geest te kennen geeven." I)
E r schuilt veel aardigs, zelfs veel eigenaardigs in deze
letterkundige geloofsbelijdenis. Hein si u s was , al laat men
hem in zijne waarde als arts, een dilettant op het gebied der
letterkundige critiek. B o i l e a u te lezen en dan Corneille
te verwijten , dat deze „in zyn Comedien te wetten daarvan
„te buiten gaat", getuigt van eene oppervlakkigheid, die niet
veel meer dan eene schouderophaling verdient. Het is zeer te
betwijfelen of H e i n s i u s ooit het keurig gesteld betoog van
Corneille, „Discours sur le poëme dramatique,
sur la tragédie, sur les trois unités" (1663), gelezen
heeft. Met groote scherpzinnigheid poogt Co r n e il 1 e, eene
eeuw voor Lessin g , de dichtleer van Aristoteles te
1)

„Vermakelyke Avanturier", I deel, bl. 139.
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verklaren. Hein s i us heeft de klok hooren luiden van eene
poëtische wet , „die ons verbiedt de geschiedenissen (de handeling) langer als vier-en-twintig uuren te maken", maar
weet eigenlijk niet , waar de Aristotelische klepel hangt.
C o r n e i l l e stond hoog boven de bekrompenheid van H e i n s i u s.
„De wet der eenheid van tijd" zegt hij in het vermeld
„Discours" — „of eenheid van dag spruit uit een woord
„van Aristoteles, dat het treurspel voor den duur
„zijner handeling één zonneloop noodig heeft,
„althans zorgen moet dien niet veel te over„s c h r ij d e n. Deze woorden gaven aanleiding tot den ver„maarden strijd , of ze toepasselijk zijn op een gewonen dag
„van vier-en-twintig uren, dan wel op een etmaal van twaalf
„uren. Voor beide gevoelens werd gestreden. Ik voor mij
„geloof, dat er onderwerpen zijn, die zeer moeilijk in zulk
„een kort tijdsverloop zouden kunnen behandeld moorden,
„waarom ik mij voor een dag van vier- en-twintig uren vet„klaar en zelfs zou ik zonder gewetensbezwaar van de vrijheid,
„ons door den wijsgeer gegeven , gebruik maken en de han„deling dertig uren doen duren." 4 )
Het oordeel over Vondel, Jan Vos, H u y g e n s en Cats
getuigt van dezelfde oppervlakkigheid. Van Cats alleen wordt
„La règle de l'unité de jour a son fondement sur ce mot d'Aristote,
que la tragédie doit renfermer la durée de son action dans
un tour du soleil, ou tácher de ne le passer pas de beaucoup.
Ces paroles donnent lieu a cette dispute fameuse, si dies doivent être
entendues d'un jour naturel de vingt-quatre heures, ou d'un jour artificiel
de douze. Ce sont deux opinions dont chacune a des partisans considérabies, et pour moi je trouve qu'il y a des sujets si mal aisés à renfermer en si peu de temps, que non-seulement je leur accorderais les vingtquatre heures entières, mais je me servirais même de la licence que donne
ce philosophe de les excéder un peu, et les pousserais sans scrupule
jusqu'a trente." — „Discours sur le po ë me drainatique, sur la
tragédie, sur les trois unités". -- Volgens het uittreksel bij:
F. Godefroi, ,,Histoire de la Littérature frangaise, XVII
siècle." Tome I, p. 138, 139.
1)
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gesproken. De verzen van dezen zijn „niet al te zeer gezouten,"
maar men moet zich verwonderen over „d' aardige invallen
van dezen Heer." Cats hield als H e i n s i u s van zonderlinge
min-gevallen, „aangename Am o u r e t t e s ofte vryeryen" en
daarom is hij de man van H e in si u s, die in het verhalen van
erotische geschiedenissen alleen den dichter van den ,,Trouw-.
ring" als zijn meester behoeft te eeren.
De billijkheid vordert evenwel te erkennen, dat H ei n siu s ter
aangehaalde plaatse er nog iets meer bijvoegt, dat helderder licht
over zijne meening verspreidt. „Ik had my nog zeekere andere (boe„ken) gekogt" -- gaat hij voort -- „dat meest nieuwe Hollandsche
„Poëten waaren en wiens werken (schoon dezelve nog weinig
„drukkers hebben doen sweeten) ik niet zonder huilen leesen
„kost, om de vier of vyf aan een gekoppelde woorden, die se
,,de Mostaartsaus van de Rymkonst agten; en die de duisterste
„en minst gehoorde termen in zyn werken lapt, werd onder
„hen voor een Rabbi in deeze konst gehouden : en stellen hem
„als d' andere Poëten de voorste, schoon het dikmaals maar
„een Leek ofte zuigeling op den Parnassus is, en dat, indien
„men hem daar eenige bediening wilde bekleeden laaten
„hem van Conscientie wegen tot geen grooter, als Stillen„veeger 1 ) van de Musen of staljongen van den Pegasus
„zou konnen bevorderen, en dat zou nog zonder Vrienden,
„en Patroonen niet wel konnen toegaan. Evenwel derven
„zulke borsten zig nog wel ondernemen Vos zelver aan
„te grypen , en Glossen over Titus en Aran te maaken ,
„zeggende, dat dit werk uitstekend zyn zou, indien d' Auteur
„zooveel vuurs in 't eindigen, als in het beginnen van het
„werk gehad had en indien zyn Rym-ader niet in het Repheus
„gebergte, 2 ) en in Tanais-golven 3) verkouwt en verstyft was."
1) Nachtwerker.
2) Behoort eigenlijk Rhipaeïsch (Toren) gebergte te heeten, stelt
de grens voor der beschaving in de oude wereld; verheft zich in Rusland
aan gene zijde van de Don.
3 ) De Don, aan welker oevers de woeste Scythen wonen.
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Uit dit deel zijner poëtische bespiegeling is licht op te maken,
dat 13 e i n s i u s een vijand was der nieuwe beweging, (1677
—1687), die onder de leuze „Nil Volentibus arduum"
het vooral gemunt had op het hoofd der romantische school,
Jan V os. ') Van daar zijne aanhaling — schoon hij het
rechte woord niet heeft onthouden — van het Rhipaeïsche
gebergte en de Tanaïs, woorden door een der Nil - V o le n t i b u smannen tegen Jan Vo s gericht, om daarmêe aan te geven ,
dat A r an en Titus op de grens der uiterste barbaarschheid staan.
Doch Hei n s i us gaat voort: „Ja , se verschoonen Vondel
zelver niet, zeggende, dat het jammer is, dat hy zyn Rym
zo dwingt en dat hy daar zo veel ouwerwetsche woorden
onder mengt. Derven se dan op dese laatste (die nogtans hun
Patroon als Sint Pieter tot Romen is) 2 ) hun gal los braaken,
laat ik een ieder oordeelen , wat se van d' andere niet doen.
Wie zou dan niet liever zyn pen van boosheid in stukken
byten, als zyn werken het onbezonnen oordeel en het quaad
spreeken van dese Profane Critici onderwerpen?" 3 )
Blijkt het uit deze plaats, dat H e in s ins deel wilde nemen
aan het letterkundig leven van zijn vaderland, elders verraadt
hij, dat hij een onvermoeibaar romanlezer is, als hij M ir an d or,
die te Leuven in de Jezuïeten kerk verliefd wordt op eene
onbekende dame, doet zeggen: „ Myn gemoed had door het
leesen van Romans en andere liefdensgeschiedenissen al te lang
in de week gelegen , om geen opening aan de punt van dese
onverwagte pylen te geeven." 4 ) Mir an dor koopt al de werken
-

1) Vergelijkt Dr. A. J. Kronenberg, „Het Kunstgenootschap
Nil Volentibus Arduum." Deventer, 1875.
2) Ook uit dezen tusschenzin blijkt, dat de „Ve r m a k e l y k e A v a nt u r ier" na 1687, na zijn vertrek uit Rome, geschreven is. De herinnering
aan Sint-Pieter en de voorstelling van Vondel als patroon der dichters,
zouden zeker, v66r zijn overgang tot de oude kerk in 1679, niet zoo licht
uit zijne pen gevloeid zijn.
3) „Vermakelyke Avanturier," I deel, bl. 139, 140.
4) Aldaar, I deel, bl. 145.
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van „den beroemden en sinryken Poëet" 00 r n e i 11 e, en „alle
in Franse banden" gebonden, te Andwerpen. Hij leent ze aan
D o r o th ea de vriendin zijner geliefde Leuvensche schoone Is a
1 ) Als hij op het eind van den roman zijn gelukkig huwelijk-bela.
heeft verhaald, zegt M ir a n d or : „Indien ik den styl der Romanisten volgen wilde, behoorde sich myn geschiedenis hier by
myn trouwen te eindigen, maar dewijl ik meermaals en voor
dezen gezegt heb , dat myn oog-wit noit geweest is een
Roman (hoewel het my maar een paar douzyn Heroïsche
leugens zou gekost hebben, om myn levensloop in een
Roman te veranderen) , maar wel waarachtig verhaal van
myn leven te beschryven , wil ik my aan de regels van deze
ongelukkige waarzeggers niet keren en den Lezer nog wat
verder berigten." 2
Al deze verschillende duidingen te zaám genomen , blijkt
het , dat Hein s i u s voor een geneeskundige zich met buitengewonen ijver aan het lezen van louter letterkundige werken
had begeven r dat hij, hoewel steeds dilettant, zich eene rijke
kennis der vreemde letteren, inzonderheid van de Fransche,
had verworven. Door zijne omzwervingen in allerlei landen
hadden zijn geest, zijne denkwijze , zijne levensbeschouwing
eene cosmopolitische tint aangenomen. Hij was alleen Nederlander gebleven door zijn vluggen en wegslependen stijl. Voor
het overige stond hij niet ver van het smaakvolste en degelijkste
deel zijner landgenooten, terwijl ook de herhaalde drukken
van zijn „V ermakelyke(n) Avanturier" bewijzen, dat hij
voor duizenden en duizenden den rechten toon had aangeslagen.
Voordat hier evenwel een vonnis over dezen roman
kan geveld worden, behoort men over den in ho ud te
kunnen oordeelen. „De Vermakelyke Avanturier" is
in twee deelen vervat, elk in zes boeken afgedeeld , het
eerste deel telt 358, het tweede 376 bladzijden. Zoo beknopt
)

1)

„

De Vermakelyke Avanturier", I dl., b1.178.2)Aldaar,IIdl.,b1.370.
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mogelijk volgt hier de ontleding dezer twaalf boeken van
den in zijne soort eenigen Hollandschen Schelmenroman.
Eerste deel. Eerste boek, (b1. 1-61). Mirandor
is de oudste zoon van een klePrm aker , die in een „van de
vermaardste en beste steden van Holland" woont. Deze kleêrmaker was gehuwd met de keukenmeid van een edelman,
bij wien beiden Bene pooze gediend hadden. Het gezin van
den snijder was binnen het kortst mogelijke tijdsverloop gestegen tot een getal van acht spruiten, die geen aangenaam
leven leidden, daar de vader een nathals en de moeder nog
erger was. „Hetgeen (de vader) des daags met arbeiden
verdiend had, wist hij des avonds in korten tyd in wyn te
verteeren , zoodat (de) arme kinderen dikmaals met een stuk
droog brood moesten te bed gaan." Nog ergerlijker was het
gedrag van M i r an dor's moeder. „wanneer myn vader des
avonds in den kroeg zat" — verhaalt onze avonturier — (werd)
„zyn huis door verscheidene jonge studenten i n g en o men,
„hetwelk zoo heimlyk niet toeging of hy kreeg eindelyk hier
„van de lucht in de neus." Hevig werden de oneenigheden
in dit ellendig gezin, toen. een luitenant door een student uit
minnenijd werd doodgestoken en het bleek , dat M i r an dor's
moeder oorzaak van het krakeel was geweest. Deze laatste
verstond de kunst van huichelen zoo goed , dat zij zich altijd
wist vrij te pleiten , zoodat haar echtgenoot, die „een vroom
en goedaardig man" was, naar de meening van zijn zoon, „haar
meestal nog om vergeving bidden most."
Uit zijne jeugd herinnerde M ir and o r zich het best, hoe
hij vreeselijk gekastijd was met de roede en in den kelder
had moeten schilderen, omdat hij een ergerlijk feit, waarop
hij zijne moeder bij toeval betrapte, aan zijn vader had verraden. Ten bloede toe geslagen had hij nog daarenboven
zijne beschuldiging intrekken en zich zelven voor een leugenaar
moeten uitmaken. Hij was daarover zoo verbitterd, dat hij ,
toen hij in den kelder tot zijne verdere straf opgesloten, over
zijn treurig lot nadacht, besloot zich nimmer weder tusschen
III
2
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vader en moeder te stellen. Hij drukt dit uit in zeer
eigenaardige bewoordingen: „Gedurende dese tyd, gedagt ik
gestadig aan de geveinsde deugd en vervloekte ontrouw van
myn moeder, die ik voornam om haar Godloosheid altyd te
haten; en schoon ik my gaarn van haar had willen wreken ,
nam ik nogtans voor , haar ooit by myn vader over diergelyke
materie wederom te verklagen , ja al had ik haar van een
gantsche Compagnie Ruiters zien caresseeren."
Kort daarna stierf de kleérmaker een geweldigen dood. Een
lakei van een ritmeester kwam met een ouden scharlaken
mantel bij hem en vorderde, dat hij daaruit een rok , een
regen-rok, een dekkleed voor zijn paard en twee pistool-kappen
zou maken. Toen de snijder hierop verklaarde, dat dit volslagen onmogelijk was , ontstond er een hevige twist ; een
gevecht volgde, de lakei trekt van leer en doorsteekt den
ongeluksvogel. Nu ging er geen dag voor M i r an dor voorbij,
of hij werd als een hond door zijne moeder geslagen.
„De beste namen , die (hij) van haar kreeg waren: schurk,
vagebond, hangebroek, gauwedief en meer diergelyke heerlyke
tytelen, die (hij) op het laatst zoo zeer als (zijn) doopnaam
gewoon wierd." Daarenboven bracht zijne moeder de nalatenschap
zijns vaders in losbandigheid door, zoodat hij besloot als een
Hollandsche p ic a r o zijn heil in de vlucht en in avonturen
te zoeken. Eens, dat hij twee ducatons moest innen voor
kleedingstukken door zijn overleden vader gemaakt , stak hij
dit geld in zijn zak en begaf hij zich over den Moerdijk naar
Andwerpen. Meestal wandelend, wordt hij door menschlievende
koetsiers geholpen en neemt eindelijk zijn intrek te Andwerpen
in de eerste herberg, die hij aantrof, waar het „Moriaanshoofd" uithing.
De waard, die „een Luikerwaal en bij ge vo l g de grootste
schelm van Europa was", nam hem zijn geld af, maakte hem
kelderknecht , spitdraaier, staljongen of schotelwasscher, en
begenadigde hem met allerlei onaangename karweitjes, schoenpoetsen , mest uit den stal dragen en hout hakken. Daarbij
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kreeg hij meer slagen dan brood en werden hem de drinkpenningen , die de gasten gaven, afgenomen. Zijne kleeren
waren geheel versleten, hij waadde met bijna naakte voeten
door sneeuw en slijk. Hij moest naar de postwagens om
reizigers af te halen en „dewyl zulks by andere waarden niet
gebruikelyk was , wierd (hij) dikmaals, wanneer hun jongens
(hem) ontmoeten, deerlyk van hun geslagen, niet zonder bevel
van hun meesters , die schier razend waren dat (hij) hen de
gasten ontvoerde, en evenwel te genereus of edelmoedig waren,
om de gasten al bedelende te gaan soeken."
Mi r an dor brengt eens een Duitschen Graaf met twee
knechts naar het Moriaanshoofd. Deze edelman pronkt met zijn
goud en zijne titels, maakt het hof aan de achttienjarige dochter
van den Waalschen waard en doet haar eenige dukaten bij het
kaartspel winnen, voorts maakt hij den waard bekend, dat
het zijn plan is de schoone te huwen, daar hij voor haar van
het eerste oogenblik af eene ,,zonderlinge genegenheit" koesterde. Hij zal een wissel uit zijn land ontbieden, om zijne
bruiloft met groote pracht en kostelijkheid te houden. Den
vader zal hij „amptman" over zijne goederen maken met
tweeduizend rijksdaalders inkomen. Inmiddels kwam de Duitsche
Graaf eens zeer mistroostig thuis, hij had zeshonderd dukaten
met het spel verloren en moest nu een tijd lang zonder geld
zitten. Maar de aanstaande schoonvader biedt hem tweehonderd
gouden dukaten ter leen aan. Eenige dagen later komt een
juwelier naar den Graaf vragen, en toen men zijne kamer
opende, ontdekte men, dat hij door een der vensters des nachts
was ontvlucht. Waard en juwelier klagen steen en been,
waardin en dochter vervullen het huis met hare bittere klachten,
terwijl M ir a n d o r, die den grooten, Duitschen pica r o in het
Moriaanshoofd bracht, door den waard bijna dood wordt geslagen.
Nog grooter ramp treft nu den Waalschen schelm. Zijne
dochter is door den modelgraaf verleid, maar hij houdt het
geheim en begint zijne gasten op zoo ongehoorde wijze af te
zetters, dat de schade eenigszins hersteld wordt. Slecht bekwam
12*
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dit den beurzensnij der, toen hij deze handelwijze op een
jongen Baron uit den omtrek van Andwerpen toepaste. Hij
vroeg viermaal meer dan hem toekwam, zoodat de Baron
van zins was hem „totten dood toe met stokken" te slaan, doch
deze bedenkt zich bijtijds en stelt zijne wraak uit. Later ontving
de waard met vrouw en dochter eene uitnoodiging om bij den
Baron op zijn slot, een uur van Andwerpen, te komen dineeren.
Met vreugde namen zij het aan, doch toen de kostelijke maaltijd afgeloopen was, kreeg de waard eene rekening van 45
gulden en 10 stuiver, die hij natuurlijk weigerde te betalen.
Oogenblikkelijk kwamen de knechts van den Baron met „verschrikkelijke" stokken voor den dag , waarop hij toegaf onder
allerlei uitvluchten. De waardin werd naar Andwerpen gezonden om het geld te halen. Zoodra hij het had, betaalde hij ,
„hetgeen hy nochthans zoo gewillig niet doen kost , dat hy
„den Baron niet stout in 't gezigt zei, dat hy het Herbergen
„nu vry mogt opgeven, nu B a ron ne n waarden wierden en
„de luiden met geweld het geld afdwongen, het welk hy niet
„veel beeter als dievery noemen kost." Dit dreigement werd
hem duur betaald, daar de Baron „gebood (hem) aanstonds in
den Haspel ofte dril (te) zetten." Dit strafwerktuig bestond
uit eene houten kooi, „die van een mans lengte was en op
twee spillen draaide, het welk (de Baron) den haspel noemde
en daar hij zyn volk, wanneer ze het verbruid hadden, deed in
zetten, en zulks door zijn overige knechts zeer ras omdraayen."
De Luikerwaal wordt in dit werktuig gesloten en tot bezwijkens
toe rondgedraaid. Met stokslagen wordt hij vervolgens in
gezelschap van vrouw en dochter van het slot verjaagd, terwijl
hij in een wanhopigen toestand op den weg naar huis beide
vrouwen mishandelt.
De waard doet den Baron een „proces van injurie" aan ,
„maar dewyl deze groote vrienden had en daarenboven alles
.,ontkende , en daar de waard , tot verergering van zyn zaak
„eenige jaren te voren een valschen eed gedaan had, wierd
,,zyn klagte niet aangenomen , en van de Magistraat afg wesen ,
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„waardoor de zaak zoo rugtbaar wierd, dat (M ir a n d o r's)
„meester van schaamte bijna niet op straat dorst komen,
„indien hy niet begeerde bespot en belagt te zyn."
Tweede Boek, (bl. 62-112). Mirandor kan het hij
zijn meester niet langer uithouden in het Moriaanshoofd en
besluit stil weg te sluipen , nadat hij, als voorlooper van
Jean Jacques R o u s s e a u, een zilveren lepel gestolen heeft
voor een teerpenning op reis. Gelijk de groote Geneefsche
uurwerkmakerszoon toont Mi r a n d o r berouw over deze daad,
daar hij schrijft: „Ik beken, dat dese daad wel een weinig
„te veragten is, maar wanneer men bedenkt, hoe goddeloos
„myn meester my gehandeld, en daarby meer van myn drink„gelt afgenomen had, als de lepel bedroeg, zoo ben ik ver„sekert dat men my zoo een groot onregt niet geven kan."
Hij verkoopt den lepel voor drie gulden. Hij besluit naar
Brussel te vluchten en loopt vijf mijlen zonder te rusten.
Een voerman neemt hem voor een paar glazen bier in zijn
wagen. Te Brussel gekomen houdt de voerman stil voor het
huis van een advocaat, aan wier goederen moeten worden
afgeleverd. Daar deze rechtsgeleerde geen kleingeld heeft,
wordt Mi rand o r uitgezonden om een schelling te wisselen.
De advocaat staat doodsangsten uit en vreest, dat de jongen
met het geld weg zal loopen. Bij zijne terugkomst wordt
Mir a n do r beloond met het aanbod, om kantoorknecht bij
den advocaat te worden. Hij treedt met blijdschap in zijn
nieuwen dienst en wordt door eene morsig gekleede persoon
de nicht van den advocaat, onthaald op koude paardeboonen
en karnemelk.
Weldra blijkt het hem , dat zijn nieuwe meester een aartsgierigaard is, dat hij allerlei gebrek moet lijden. Hij slaapt
„op den zolder in een klein hok, „dat voor desen een duivenhok
„geweest was, gelyk (hij) aan verscheide excrementale reliquien
„van dese dieren merken kost," en wordt daar door allerlei
ongedierte en „een aansienlyk Corporaalschap van Rotten"
geplaagd. Hij is gedwongen het geringste en stuitendste
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huiswerk te doen en panharing met paardeboonen voor spijs te
gebruiken. De advocaat heeft een contract, een soort cahier
de charges voor Mi r a n d o r opgemaakt, waarbij deze zich
voorneemt, onder anderen :
„Niet meer als eenmaal, daags t' eeten, opdat het gulsig
,.en onmatig eeten, (zijn) maag niet quaam te beswaren , en
„daar door hindering aan (zijn) neerstigheid en gesontheid mogt
„komen te doen."
„Dat (hij zich) met een zwaaren Eed verbinden wilde,
„noyt , wanneer (hij) over straat ging, en by geval een tak
„van een boom, die daar door de wind of op een andere wys
„afgevallen kost zyn, of eenig ander stuk hout c u j u s l i b e t
„gen e r i s a t q u e c oud i ti on is kwam te vinden, leggen te
„laten, maar zulks in betragtinge van zyn nut en voordeel,
aanstonds op te nemen en naar huis te brengen."
Daarenboven wordt hem opgelegd, alle Zaterdagen des
namiddags buiten de stad te gaan , om kikvorschen te vangen,
omdat men bij den advocaat des Zondags gewoon was „d'
agterste pooten in olie gebakken" te eten. Mi r a n dor wreekt
zich door eieren uit het kippenhok te stelen en bakt eenmaal
gedurende de afwezigheid van den advocaat eene eierstruif.
De loop en de afloop dezer onderneming is uitnemend
comisch verhaald , doch brengt den lezer in de kwalijk riekende
luchten, waarin een geestig Parijzenaar van heden, A rm an d
S i l v es t r e, maar al te dikwijls behagen schept.
Daarop volgt de geschiedenis van de druiven, door een
buurman, die „een Geestelyke en een Canonicus" was, aan
den advocaat ten geschenke vereerd. De laatste krijgt zulk
een goeden smaak in druiven, dat hij besluit des nachts ze
bij zijn gullen buurman te stelen. Hij gebruikt daartoe
„een groote en niet min swaare brandladder," maar „de
„duivel, die altyd de vroomen vervolgd, en in ongeluk helpt,
„maakte, dat zyn hoofd , met het welke by de ladder in de
„hoogte zogt te brengen , tusschen de sporten in schoot, en
„hem de ladder, die hy regt in 't midden gevat had, en van
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„een verschrikkelyk gewicht was, om den hals bleef hangen ,
„en hem de schouderen byna te schande drukte." Er ontstaat
nachtrumoer. M i r a n d o r moet den timmerman roepen , die
door zijn schaterlachen verhinderd wordt terstond aan het
zagen te gaan. Voor twee stuivers verlost hij den Brusselschen
Harp a gon.
Het is niet zonder belang hier te herinneren, dat deze bladzij de uit „d e(n) Vermakelyke(n) Avanturier" de stof
geschonken heeft aan een zeer middelmatig blijspel , getiteld:
„De geleerde Advokaat of de bespotte Druivedief"
door Jan van Ho o g s t r at e n in 1707 uitgegeven. 1 ) In het
voorbijgaan mag opgeteekend moorden, dat deze Jan van
H o o g s t r at en de zoon is van een Rotterdamschen boekverkooper, de broeder tevens van den Amsterdamschen conrector
David van Hoogstraten (1658-1724), die zich een
beroemden naam maakte met zijn „G e s l a c ht 1 ij st der
Zelfstandige Naamwoorden" — 't best bekend door de
uitgave van A. Kluit, 1783 — met zijn „Groot Algem e e n .... woordenboek" in folio , na zijn dood voltooid
en door Latijnsche en Nederlandsche gedichten. Jan van
Ho o g s t r a t en schijnt te Gouda, waar vele zijner dramatische
werken verschenen , in het eerste vierde- deel der achttiende
eeuw geleefd te hebben. Men kent van hem , behalve „D e(n)
geleerden) A dv ok a a t" de volgende stukken:
1. „Enéas of Ondergang van Troje. Treurspel.
(Ruit al t o à c u l m i n e T r o j a.)". Ter Goude by Lukas
Kloppenburg, 1710. kl. 8°.
2. „De Voogd gek tegens dank. Blyspel. Na het
Frans van de heer Dancourt". Tot Gouda by Lukas
Klopp enburg. 1710. kl. 8°.
3. „Medor en Angelica of de schaking in de Opera.
Klugtspel. Na het Frans van de heer Dancourt."
Tot Gouda by Lukas Klopp enburg, 1711.
1 ) „Te Amsterdam, By de Erfg: van J. L e s c a i l j e, op den Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt," 1707. (8°). met Privilegie.
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4. „De verliefde Kok. Kluchtig Blyspel" (wederom
ontleend aan „d e(n.) Vermakelyke(n) Avanturier"). Te
Abdera. Voor K o rn el is T e s s er s. In het kookboek." (zonder
jaartal).
5. „Dafnis Veldzang. Tafelspel door J. van
Ho o g s t r a t e n." t' Amsterdam , gedrukt voor de Liefhebbers,
1748.
Ons onderwerp gedoogt niet hier breeder over de vertalingen
naar Dan co u r t, over het treurspel „E n é a s", of den veldzang
van „D a f n i s" te spreken. Op den „V e r l i e f d e(n) K o k"
zu ll en we weldra terugkomen. Het blijspel : „D e geleerd e
A. d v o k a a t" verdient niet stilzwijgend ter zijde geschoven
te worden. In de eerste plaats zal het niemand verbazen,
wanneer ik mij niet vereenig met het oordeel van Witsen
Geysbeek, die van Van Hoogstraten's blijspel zegt: ,,De
Geleerde (geladderde) Advocaat, of debespotteDru iv e n d i e f, getrokken uit d e(n) Vermakelyk e(n) Av a n t ar i e r van Ni cola as Hein s i u s is niet onaardig bearbeid en
zou nog , een weinig gekuischt, op het tooneel behagen." ' )
Ware dit in 1822 het geval, thans zou niemand het geduld
hebben de drie onsamenhangende bedrijven van Jan van
Ho o g s t r aten tot het einde te hoorera. Hij heeft het geheele
tweede boek van Heins iu s' „M i r an d o r" zonder groot verband
te zaám gerijmd. Al de staaltjes van den gierigen advocaat ,
hier Vrek k a a rt genoemd , worden door zijn knecht G ov ert
(M i r an dor) zonder eenig blijk van eigen vinding in kreupelverzen opgedreund. Het is bijna overbodig er een bewijs van
te geven. In den „V er m ak e l y k e(n) Av a n t u r i e r" wordt
het tweede boek opgeluisterd door eene „k op er e(n) fi g u u r",
die den advocaat met den ladder over het hoofd voorstelt.
Dezelfde plaat van 1695 komt in 1707 bij Van Hoogs t r a ten
1
„Biographisch, Anthologisch en Critisch Woordenboek
der Nederduitsche Dichters," III deel. (Amstd. C. L. Schleijer,
)

1822). bl. 320,
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voor. De vrekkige advocaat staat met den ladder om den hals
te schreeuwen , terwijl N. i r a n dor en de arme nicht bet
zware voorwerp aan de uiteinden steunen; de buurman , in
het blijspel Don K as p ar i n o genoemd , ziet met eene kaars
in de hand uit zijn venster naar het zonderling tafereel. Tot
eene proeve van Van H o o gs t r a t en's talent volge hier het
negende tooneel van het derde bedrijf:
Kasparino.
„Wat ysselyk geschreeuw klinkt my gestaag door de ooren !
„Wie maakt, in 't naarste van de nagt', hier dit gerugt?
„Hou , holla daar! Wie is 't, die dus om bystant zugt ?
„Wie gints daar met die leer?
De Nicht.
Och ! Oom, wy zyn verraden.
Kasparino.
„Zyt gy 't, Heer Vrekkaart , die zoo zwaar daar staat geladen
„Hy is 't waaragtig , ik beklaag u , Heer, voorwaar ,
„Zoo gy om mynentwil u steekt in dit gevaar ,
„'t Postuur, dat gy vertoont, is anders als voor dezen.
„Gy plag , na ik het zie , noit zoo Gel e er t te wezen." 1 )

Doch in deze woordspeling schuilt nog eene andere bedoeling, die blijken zal, zoodra wij tot den inhoud van den
„Vermakelyke(n) Avanturier" terugkeeren.
M ir and o r is rijk in kleine anecdoten over de vrekkigheid
van zijn meester. Inzonderheid blijkt dit uit de beschrijving
van diens costuum -- eene bladzijde , die om den geestigen toon
hier verdient opgenomen te moorden. „Indien hy zober en
„schraal in 't eeten was" — vertelt onze held — „was zyn
„kleeding niet veel beter; want , om dezelve volgens order,
„en van boven tot onder te beschryven, zo had hy een klein
„oud hoedtje op , waar van de rand niet boven de twee vingers,
„ruim gerekent , breed en van de muisen zo beknaagt was ,
1 ) Zie: „Tooneelpoëzy van Jan van Hoogstraten,"eendeelkl. 8°
in de Boekerij der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden.

190

HOLLANDSCHE SCHELMENROMANS

„dat hetselve zo veel tanden , als een zaag had , hy beroemde
„zig, dat het nog van zyn Groot-vader door erffenis aan hem
„gekomen was, die in zyn jeugd d' eer gehad had , van loon
„Louis de Requesens , Gouverneur der Spaansche Neder„landen, te dienen, en die hem sulks uit een sonderlinge
„genade vereert had. Wat zyn Paruik aangaat, geen Christen,,ziel sou anders gemeint hebben, of het waren twee vossen
„steerten geweest, die aan ieder zyde van zijn hoofd vast waren.
„Syn mantel was, als ik van hem vernoomen heb, eertyds
„swart geweest, dog seedert de dood van Hendrik de III 1 )
„had dezelve tot teeken van zyn getrouwe diensten, een weinig
„naar het blauw beginnen te trekken, welke kleur hy met
„voortgang van tyden, zo seer na zig genoomen had, dat men
„nu sou geswooren hebben, dat hy zo geverft was , zynde van
„een klap beschaduwt, die in groote een gansenbord overtrof,
„en van een reeks knoopen beset , die ik nog veel te kort
„doen zou, indien ik ze by hoender-eyeren geleek. Ik geloof
„seker, dat indien dit stuk werks in de Republyk van de
„stomme Nágtegaals ... bekent geweest was , hun Overheid ,
„hen, wanneerse iets Crimineels bedreven hadden, geen
„swaarder en dodelyker straf zou hebben konnen opleggen ,
„als dezen mantel te beklimmen , dewyl die zo kaal was, dat
„geen van dit klein gebeente daar de geringste vastigheid op
„had konnen hebben en derhalven door een doodelyken val
„zyn leven had moeten eindigen. Om het overige van zyn
„kleeding niet met stilswygen verby te gaan, wil ik alleenlyk
„leggen , dat syn Rok en Broek van omgekeert leder was ,
„het welk voor dezen swart , dog nu , door dezelve toeval ,
„die zyn mantel had , violet en daarby zedert hy eens op
„een tyd, wanneer hy , naar zyn gewoonheid , kikvorschen
1) Daar de hoed uit den tijd van R e q u e s e n s (1574-1576) en van
een grootvader komt, moet hetzelfde van den mantel verondersteld worden.
Het blauw - worden na den dood van Henri III (1589) geschiedde dus niet
bij het leven van den advocaat.
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„had vangen willen, in het water viel, zo hard geworden
„was en zoo een vreesselyk geraas maakte, wanneer hy sig
„beweegde , dat zyn Nigt en ik, wanneer hy voor de straat„deur qua. , hem meer aan het klapperen van zyn broek ,
„als aan zyn klop kenden. Zyn Koussen waren van hetzelve
„stof en koleur; en zyn schoenen waren t' eenemaal vol spykers;
„want hy vond nooit een oude, die hy tot beloninge van
„zyn getrouwe dienst (even als Jupiter de getrouwste, en
„wel verdienste van zyn onderdaanen , onder het getal der
„sterren aan den Hemel stelde) ook niet, onder zyn schoenen
„plaatste. Hy bediende sig van deze wanhoopige toerusting
„niet uit gebrek van andere, dewyl hy nog verscheide kisten
„vol schoone kleederen had, die hy liever van de wurmen
„wilde sien eeten , als die somtyds aandoen, alleen uit
„bloote gierigheid. Ja, of het schoon Heilige dag was, of
„dat hy te gast ging , kleede hy sig daarom niet een hair
„beter, waardoor men hem de gantsche Stad door, niet anders
„noemde als de Geleerde Advocaat." 1 )
Deze in driedubbelen zin gele e r de advocaat doet een
aanslag op zijn leven , als hij verneemt, dat een zijner huizen
te Andwerpen door brand schade heeft geleden; daarna raakt
hij in groot verdriet bij gelegenheid van een volksfeest te
Brussel wegens „de gelukzalige tyding van de geboorte van
een jongen Prins van Spanjen." Er zou geld onder de menigte
geworpen, er zou wijn rondgedeeld worden. De advocaat en zijne nicht, tuk op winst, begeven zich onder de
menigte , maar de een raakt zijn mantel, de andere hare kan
kwijt. Nog grooter schade beliep zijn costuum van leêr, dat,
vol slijk en vlakken , moest uitgewasschen worden en door
het droogen in de zon zoo kromp , dat hij het niet meer kon
dragen.
Mi r a n d or maakt kennis met een der cliënten van zijn
meester, een markies uit Gent, die om een proces te Brussel
1)

„Vermakelyke Avanturier", I deel, bl. 45, 46.
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woont. Hij verhaalt aan dezen op zijne eigenaardige wijze al de
staaltjes van gierigheid uit de woning van zijn meester. Daarna
krijgt hij een ducaton om nieuwe schoenen te koopen. Ongelukkig
laat M ir an dor het geldstuk in het huis van den advocaat
uit den zak vallen, zoodat hij de helft moet afstaan. Betere
dagen breken nu voor hem aan , daar hij in dienst komt bij
den goeden Markies. Hem wordt eene fraaie livrei gegeven
en eene aanstelling tot page bij den vijftienjarigen zoon van
den Markies. Deze zoon , B el in do r, schenkt zijne bijzondere genegenheid aan Mi rand or, zoodat de page de Latijnsche lessen
van zijn meester mag bijwonen.
Minder aangenaam voor M i r and o r is de kennismaking met
de Markiezin , die onder zijne medewerking het oude drama
van Josef en Po ti fa r's echtgenoote poogt te vertoonen. De
jonge lakei speelt de rol van Jaco b's kuischen zoon zoo uitnemend , dat hij bij den Markies in hooge gunst stijgt. Hij
leert met B e l i n d o r „danssen, ryden en vegten" en begint
het Fransch als een geboren Parijzenaar te spreken.
Derde Bo e k. (bl. 113-174.) M i r a n dor vergezelt den
Markies , die met zijne familie naar Andwerpen reist , daar
zijne dochter , eene weduwe , met een edelman hertrouwde.
Hij loopt met B e l i n d or door de Lepelstraat in de nabijheid
van het kasteel en komt in groote ongelegenheid , waaruit
hij door de lakeien van zijn heer gelukkig verlost wordt. De
Markies bevordert Mirandor tot kamerdienaar van zijn zoon
met vergunning de livrei af te leggen. Schoon de Markiezin
hem met hare wraak vervolgt, zwijgt hij over haar schaamteloos gedrag, zoowel in betrekking tot haar biechtvader Pater
An d r i es, als tot den Franschen kamerdienaar van den Markies, La Fl e u r. Deze laatste wordt buitengemeen vijandig
gestemd jegens M i r an dor. Op allerlei manieren poogt L a
Fleurden toorn van den Markies tegen dezen te doen ontbranden. Eerst heet het , dat hij de paarden „te schande joeg",
later vergiftigt La F 1 e u r een fraai paard, waarop M i r a n d o r
gereden had. Aanvankelijk door den Markies met smaad
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weggejaagd , komt zijn onschuld weldra uit en stiigt hij daardoor
op nieuw in gunst. De Markiezin sterft; La Fleur valt in
ongenade, maar poogt zich te wreken op M ir an dor.
Gedurende eene ongesteldheid van dezen mengt La Fleur
van nieuws vergift in den bouillon van den lij der, waaruit
een hond toevallig iets nuttigt en daarbij de zilveren schaal
met den inhoud omverstort. Door den schielijken dood van
dit dier komt de misdadige poging van den Franschen kamerdienaar aan het licht. Daar hij den apotheker, bij wiep hij
het vergift kocht, eene valsche halve kroon heeft gegeven en
deze hem hierover in het huis van den Markies komt aanspreken , blijkt zijn schuld zonneklaar. La Fleur wordt met
stokslagen uit het huis van den Markies en uit Brussel verdreven.
De studiën van B e l i n d o r en Mi rand o r zijn intusschen
zoover gevorderd , dat het noodig wordt hen naar de hoogeschool van Leuven te zenden. De Markies bezorgt hen bij
een professor in den kost en geeft hun nog een knecht mede.
Te Leuven wordt Mi r a n d o r voor het eerst verliefd op eene
onbekende, die hij in de Jezuïetenkerk ontmoet. Daar zij haar
gebedenboek had laten vallen , vond hij ongezocht aanleiding
haar toe te spreken. Het psychologisch oogenblik is gekomen.
Mirandor roept uit: „0 , Hemel! hoe outset was ik, wan„neer zy my, op de vriendelykste wys des werelds bedan„kende , en het schoonste gezicht des werelds toonende, den
„hemel open, of al het schoon, dat ooit de natuur gemaakt
„had, in het klein sien liet. Noit troffen de wapenen van
„den Donder-god een misdaadiger veel gevoeliger, als my de
„betoverende en goddelyke lonken van deese schoone onbe„kende , die my zoodanig van myne zinnen beroofde, dat ik
,,zo onbeweegelyk als een blok steen bleef, wanneer zy al
„groetende van my ging." Van dit oogenblik verliest M ir a n d o r alle opgeruimdheid en kwijnt hij weg, Er volgt eene
gevaarlijke ziekte, waarin hij door de echtgenoot van den Leuvenschen professor uitstekend wordt opgepast. Daar de ziekte
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steeds erger wordt, bezweert B el in d o r zijn vriend hem de
oorzaak van dit groot verdriet te zeggen. Eene openhartige
belijdenis zijner liefde wordt den patiënt ontlokt en B e l i n d o r
haast zich omtrent de dame , die zooveel onheil stichtte, tij ding
in te winnen. Binnen kort weten beiden , dat zij Isabella
heet, „omtrent agtien jaaren oud was, en nog een broe„der, die in de medicynen studeerde, en daarby groote
„middelen had." Aanstonds herstelt nu Mi r a n d o r en dwaalt
dagelijks in den omtrek van hare woning. Zoodra hij haar
voor het eerst terugziet , geeft hij de volgende beschrijving
van hare schoonheid.
„Zy was van een middelbaare, doch seer smalle taalje.
„Haar hairen, waarvan een ieder een keeten van duizend
,,pond voor myn vryheid was , waaren blond en beschaamden
„de Paruik van Phoebus. Haar oogen , wiens goddelyke
„lonken het alderkoudste hert , ja, een altyd met ys en
„sneeuw bedekten Caucasus, als den Vesuvius zou hebben doen
„branden , waaren groot en blaauw, doch overtroffen nogtans
„de beste swarte in schoonheid. Haar mond, wiens beschry„ving, indien ik al het schoon daar van verhaalen wilde ,
„alleen vier folianten, en dat nog zoo klein als zand ge„schreven , van noden had , en wiens purper dat van de Koning
„Salomons Sondags rok (heerlyker gelykenis kan ik voor
„ditmaal niet vinden) beschaamde , scheen vier (wel te ver„staan twee boven en zooveel onder) van de schoonste bloed„koraalen, daar oit TVaterlands Boerinnetje haar hals mede
„geciert heeft , en wierd van een Nectar bedouwt, daar d'
„Atheensche honing zoo bitter, als de kleine pillen van Doctor
„H s, by was, zynde van eenige peerlen geciert, daar
„d' Orientaalsche en het Sydonisch Sneeuw zoo geel als Saffraan
„by was. Haar hals overtrof die van een Swaan in witheid ,
„van de welke men langs een albast veld twee kleine yvoore
„bergen zag , die door hun gestadige beweging, sig van de
„wreede gevangenis, van een wit satyn, en met een swart
„gevoert kleet , zogten t' ontslaan."
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Mi r a n dor richt zich tot hare dienstmeid , L e o n o r a, en
koopt voor eenige ducatons de hulp van deze. De schoone I s ab ei1 a wordt met verzen en brieven bestormd. Intusschen komt
een tusschenvoorval de vrij age storen. Er ontstaat twist in
den Franschen schouwburg tusschen B e l i n d o r en een Leuvensch
student over eene besproken plaats. Eene schermutseling, eene
uitdaging volgen, daarna duel en overwinnig van B e l i nd o r , hetgeen gevaarlijk genoeg was , daar „weinig tijds te
voren de Professoren door een gedrukt bevel het duelleeren
op straffe van cum in f a m i a van d' Academie gerelegeert
te worden, verbooden hadden."
Mirandor voorziet zich van eenige goede muzikanten,
maakt een minnelied, en draagt dit des nachts bij de woning
zijner Isabella, „in overeenstemming van een Luit en een
Viool de Gambe," voor. Het laatste couplet luidt :
„Komt , Venus Soon ,
„komt, magtigste der Goón
„En singt dees' droeve toon
„Haar sagt in d' ooren.
„Segt , Schoone , laaf
„Doch met een kus uw slaaf,
„So werd door deze gaaf
„Syn siel herbooren."

De dienstmaagd L e o n o r a komt uit een venster hem
voor Zijne serenade bedanken , met verzoek niet voort te gaan,
daar Isabella's moeder zou kunnen ontwaken. Hij verneemt
van haar , dat hare meesteres eenige dagen uit de stad zal
gaan.
Vierde Boe k. (bl. 1 75----236). Mi r a n d or wordt door
Leo n o r a ingelicht omtrent de terugkomst van I s a b e l l a.
Hij verneemt , dat deze met eene vriendin Dorothea naar
den schouwburg zal gaan en neemt eene plaats in hare nabijheid. Hij voorziet zich van „chinaasappelen , makronnen 1 )
1)

Van het Fransche m a c a r o n, amandelkoekjes of bitterkoekjes.
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muscus-erreten en gesuikerde amandelen." Op deze wijze weet
hij zich in de gunst van Is a b e 11 a en Dor o th e a te dringen
en valt hem het groot genot te beurt, de beide dames uit
de comedie naar huis te geleiden. Zijne aandoening beschrijft
hij als volgt: „Het is niet te geloven wat hertkloppinge ik
„gevoelde , wanneer ik my tusschen hen beide in gesteld had
„en voelde, dat Isabella, die ik by den hand leide, de
„myne vriendelyk drukte en het had weinig gescheelt , of ik
„had van vreugde overluid, als een sot, beginnen te lachen,
„indien ik my niet een weinig voor haar ontsien had."
Door bemiddeling van D o r o th e a vinden de jongelieden
gelegenheid elkander te zien in hare woning. Met platonische
schuchterheid durft Mi r a n d o r nauwelijks den hem geboden
mond kussen. Moediger evenwel is hij in de welsprekendste
betuiging zijner liefde. Tusschen beide komt een straatgevecht met soldaten en een corporaal. B e l i n d or, Mi r an d or
en eenige Brusselsche jongelui worden door de wacht gegrepen
en gevangen gezet. De corporaal bekent, dat hij bij vergissing deze studenten aangevallen , dat hij anderen bedoeld had. De aangehoudenen worden in vrijheid gesteld.
Zij nemen door het beleid van Mirandor wraak op den
corporaal , en vangen hem met zijne volgers aan den uitgang
van eene poort in een grooten linnen zak op. „Deze zak was
„omtrent de vyftien ellen lang en van deselfde wytte als de
„poort, alwaar boven twee lange strikken doorgingen met
„dewelke men deselve als een beurs kost toestrikken." De
soldaten en de corporaal worden met stokken afgeranseld,
daarna vrij gelaten tegen afgifte hunner wapenen , die de
studenten „als een Trophee ofte eeren-suil" op hunne kamers
bewaren.
Ernstiger ongeval treft M ir an d or, wien des nachts
door een onbekenden sluipmoordenaar een degenstoot in den
rug wordt toegebracht. Ter dood toe gewond. geneest hij
alleen door de vriendelijke , troostrijke briefjes van Is ab e 11 a.
Een onbeschaamd, dreigend schrijven van den ex-kamerdienaar
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La Fleur ontdekt, dat deze den moordaanslag uit wraak
heeft gepleegd. B el i n d o r dient eene klacht tegen den
„guit" in bij den Gouverneur der stad.
Geheel hersteld bezoekt Mirandor Isabe 11 a in de woning
van D o r o th e a. Daar hij veiligheidshalve op verzoek zijner
geliefde ook aan Dor o th e a onder de bedrijven een weinig
het hof had gemaakt , ontstaat er groote oneenigheid tusschen
de beide vriendinnen. De bijeenkomsten moeten ophouden.
D o r o th e a gaat alles bij de moeder van I s a b ei l a overbrieven , deze geeft haar kind een vuistslag in het aangezicht,
terwijl M i r a n dor nadert. Plotseling wordt hem „een swaare
houw met een degen over het hoofd" gegeven. Hij grijpt
naar zijn wapen en ziet in zijn aanvaller den student, die met
B e l i n d o r geduëlleerd had. Aanstonds volgt een woedend gevecht, de student stort gewond ter aarde. Isabella ijlt doodelijk
ontsteld naar hem toe en speekt deze „zielmoordende" woorden:
„Houd op , wreede, myn rampsalige broeder te vermoorden."
Mi r a n dor wordt door gerechtsdienaars gegrepen, maar door
B e l i n d or met twee Brusselsche vrienden gewapenderhand ontzet
en verborgen in „het klooster van de grauwe monnikken ,
om van de vervolging van het geregt bevryt te zyn." Den
volgenden morgen komt Leon o r a hem berichten, dat Is ab e ll a's
broeder aan zijne wonden is verscheiden. Hij valt in zwijm.
De overleden student heeft vóór zijn dood bekend , dat hij door
Dorothea was aangezet, om Mirandor te overrompelen,
dat hij uit hoofde der oude veete op hem gebeten was, maar,
dat hij niet wilde aandringen op eene vervolging, daar hij
alleen de oorzaak was van zijn droeven dood. Door B e 1 in. d o r' s
voorspraak wordt het M ir a n d o r vergund zich onder borgtocht weder vrij in Leuven's straten te vertoonen.
Doch de eene ramp volgt nu op de andere. De schoone
Isabe 11a, door bare moeder beschuldigd aanleidende oorzaak
tot haars broeders dood te zijn geweest, kwijnt van droefheid
weg en zegent het tijdelijke. Zij zendt door Leo n o r a haar
afscheidsgroet aan Mirandor en tevens „een kostelyk goud
III
13
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Horologie, hetwelk (zy) voor dezen altyt op haar zyde gevoert
had." Mi r a n dor bezwijmt van rouw , wil zich dooden, naar
een klooster gaan en nog meer , doch komt eindelijk tot bedaardheid door de overweging „dat Is a b e 11 a dood en dat er
geen middel was , om haar wederom levend te maken." Hij
gaat intusschen dagelijks op haar graf weenen en verontschuldigt zijne romaneske liefde met de woorden : „Ik twyfel niet,
,,bescheide leser , of gij zult deze myn liefde een weinig al te
„Romanesque vinden en groote moeite hebben, om te gelooven,
,,dat er in deze eeuw luyden gevonden werden , die sig zoo
,,zeer om het verlies van een juffer zouden bekommeren koenen,
„die men nog niet regt verzekert was ooit te zullen bezitten.
,,Evenwel verhaal ik u niets in deze myn levensloop , hetwelk
„het geringst van de waarheid wykt. Dunkt u dan deze myne
„liefde ronder exempel in de tyd, daar wy tegenwoordig in
„leven, (zoo) agt ik my zulks voor een groote eer, dat de myne
„alleen d' eenigste is."
De Markies roept zijn zoon en Mi r an dor naar Gent, om
er den zomer op een landhuis door te brengen. B e l i n d or
wordt verloofd aan D i a n a, dochter van C 1 a r i m o n d, adellijk
buurman van den Markies. Een Spanjaard , Don R o d r i g o
di Braccamonte, poogt Diana het hof en Belindor
door zijne zwetserij bevreesd te maken. Diana, die hem kent
als een grooten lafaard, verzoekt B el in d er, of zij zelve persoonlijk wraak mag nemen over de onbeschaamdheid van den
Spanjaard. In mansgewaad vermomd, komt zij Don R o d r i g o
in een bosch bij het kasteel haars vaders ontmoeten. Zij
beleedigt hem opzettelijk en werpt hem in het slijk, terwijl zij
met een degen hem eenige slagen „over de ooren" gaf: Don
Ro d ri g o heeft alleen groote woorden en zegt, dat hij een
baardeloozen jonkman niet wil aanvallen. „Gaat, reukelosen
„jongeling!" roept hij uit — „en verbergt u voor de
„vuurbrakende blikken van myn oogen, en vergenoegt u, dat gy
„den alvernielenden arm van Don R o d r i g o d i Braccamonte
„ontkomen zyt." Maar hij durfde zijn rappier niet te trekken,
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zoodat Diana hem noopte het haar geknield over te reiken
en aanstonds terug te keerera , „latende zyn degen in de loop,
„die zy nog hedendaags , tot een Trophee van haar dapperheid
„en overwinning bewaart."
V ij f d e Boe k. (bl. 236-298.) Terwijl de Markies nog op
zijn buiten bij Gent vertoefde , werd hij door de aristocratie
dier stad met bezoeken vereerd en hem een Italiaansche
Graaf voorgesteld , die „zei van het doorluchtig huis van
„Loretti gesproten en een na-verwant van dat van Savelli
„Colonna en e/ustiniani te zijn." Hij was ridder van de orde
van Callatrava en Alcantara , tevens groot Maarschalk van
Napels, enz. enz. Deze graaf toonde zich een groot liefhebber van kaartspelen en won al de gasten van den Markies geld
af. Ten slotte wordt hij herkend als een der grootste p i c ar o's
uit den vreemde , vlucht hij op het beste paard van den
Markies , maar, weldra weder ingehaald en gevangen genomen,
wordt hij tot de galg verwezen en hem het gewonnen geld
ontnomen. Den nacht voor zijne terechtstelling weet hij evenwel te ontkomen.
Na deze episode komt Don R o d r i go di B r a c c a m out e
weder opdagen , .B e l i n d or uittartend tot een tweegevecht
aan de Noord-zijde van het Bosch. Diana, in een groen jachtgewaad van B el in do r, trekt met dezen en M i r a n d o r den
pocher te gemoet. Maar zij vinden hem niet en wachten te
vergeefs. Eindelijk ontdekken zij , dat hij boven in een boom
zit. Zij dagen hem uit naar beneden te komen. Hij ontkent
brieven aan Belindor gezonden te hebben en verhaalt , dat
hij in den boom klom, daar hij naar een zijner vijanden
zoekt, die zich in het bosch had verscholen. Men wil hem met
steenworpen noodzaken uit den boom te komen , maar Don
R o d r i g o antwoordt met snoeverij en , om B e l i n d or schrik
aan te jagen. Hij eindigt met de woorden : „Daarom zeg ik
„nogmaals , dat gy van hier vertrekt, eer de sonne-schyn van
„myn goedheid in een verschrikkelyken haagel , blixem en
„dondervlaag verandert , die den tooren van uw welvaren
13*
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omwerpt en de dakpannen van uw' levenshuis verplettert en
verbrijzelt."
Maar B e l i n d o r wist te goed , dat de Spaansche opsnij er
de „argste Poltron" was , die „tusschen de Leidsche vaart en
den Euphraat (een tamelijke distantie)" te vinden was. Hij
vermoedde daarenboven , dat hij de uitdaging gezonden had
met de hoop , niemand in het bosch aan te treffen, om er zich
later bij zijne vrienden op te beroemen. Met een pistool in de
hand noodzaakt hij Don. R o d r i g o uit den boom te klimmen,
op zijne knieën om vergiffenis te vragen en zich met eene
schaar de beide knevels, die hem tot aan de ooren kwamen,
af te knippen. De jongelieden brengen van dezen tocht zwaard
en knevels des geduchter; Don R o d ri g o's naar huis.
De derde episode van dit boek wordt gewijd aan de geschiedenis van den Verliefd en Kok , den ouden keukenmeester
van den Markies, die tot stervens toe verliefd is op eene
bejaarde keukenmeid van Di an a's vader , C 1 ar i m o n d. Vieren-twintig jaren lang had hij „met zonderlinge vigilantie en
conduite" dezen deftigen post bekleed. Sedert hij op zijn
ouden dag verliefd was geworden begon hij ongewone dingen
te doen , ten bewijze, dat de spreuk : „V en i t am o r s er i o r,
q u o s e r i. or", waarheid inhoudt. Hij maakt verzen op zijne
geliefde. B elin do r en M iran d or besluiten den armen man
van zijne razernij te genezen. Zij spelden hem op de mouw ,
dat hij raad moet vragen bij de Heidens uit het naburige
dorp , nadat zij vooraf eene oude Heidin hebben omgekocht.
Meester Sim o n , de kok , laat zich door de heks belezen ,
om m e di a n och e op een kruisweg in het bosch te verschijnen , ten einde een liefdedrank te ontvangen , die de oude
keukenmeid S a r a voor hem in lichter laayen zal doen blaken.
De kok wordt geblinddoekt, half ontkleed , mishandeld , aan
een boom opgehangen en bijna tot wanhoop gebracht. De
boeren van den Markies vinden hem den vol Benden morgen
en verlossen hem uit zijne ellende.
Wederom in het voorbijgaan dient opgeteekend , dat deze
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vrij geestelooze en onverkwikkelijke aardigheid door Jan van
Ho o g s tr aten tot een kluchtspel reeds genoemd ') -- werd
omgewerkt. Dit kluchtspel: „D e verliefde k o k" volgt den
tekst van H e i n s i u s getrouw, maar stelt M i r a n d o r voor
als een clownachtigen , laffen knecht , F 1 i p , die ten slotte
door den Markies wordt toegetakeld met stokslagen. Daar de
namen van schrijver en uitgever ontbreken, blijft het de vraag
of dit prulwerk inderdaad door J an van Ho o g s t r a ten
werd gerijmd.
Zes de B o e k. (bl. 299-358.) B el in d o r zal, voordat hij de
schoone Di a n a huwt, nog eene reis doen naar Parijs , waar
hij bij zijn oom , den Graaf van A sp r e m on t , zal ontvangen
worden. M ir a n d o r zal hem vergezellen. Te Parijs aangekomen, gaan de jongelieden naar de woning van den Graaf,
in de nabijheid van het Luxembourg, Faubourg-Saint-Gerniain,
gelegen. Zij maken kennis met de beide zonen van den Graaf
d'A s p r e m o n t , een Markies en een Abt. De laatste leidde
een leven, „dat alzo weinig met zijn geboorte als met zyn
„geestelyken staat overeenquam." M i r a n d o r voegt er de volgende, weinig stichtelijke bijzonderheid aan toe: „Des avonds
„ging (de abt) vermomd op de straat , met nog eenige van
„zyn makkers , die van geen beter leven als hy waren, en
„die, schoonse zoowel als hy het geestelyke kleed droegen,
„zich evenwel niet schaamden, des avonds , wanneer het donker
„was, de luiden aan te vallen en hen met geweld de beurzen
„af te nemen , hetwelk naderhand, wanneer zulks aan den dag
„kwam, meer om hun stand, als om hun geslagt door de
„vingers gesien wierd; want die slegts abt in Parys is, be„hoeft niet voor galg of rad te vreezen."
Als ingevlochten verhaal wordt nu de geschiedenis van
zekeren „Mof" — „een Westphalinger en een Dom-Heer van
zeker Stigt" verteld. Deze had te Parijs liefde opgevat voor
„eene voorname en gehuwde vrouw , die hij eenmaal op een
„Balet 2 had zien danssen." Hij liep hare woning dagelijks
)

)) Zie blz. 188 van dit opstel.

2) Hetzelfde als bal.
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voorbij en werd door de Barones vriendelijk gegroet. Wijl
men wist, dat hij schatrijk was, zond men een jong edelman ,
luitenant „onder het regiment van de Koningin" naar zij ne
herberg (Faubourg-Saint-Germain , rue de la Seine), die kennis
met hem maakte en hem bij de Barones aan huis bracht. Daar
werd hij door haar en den Baron uitstekend ontvangen en onthaald op „confituren" en wijn. Toen er een klein tafeltje met
een rood fluweel kleed vol gouden kanten en eenige spellen
nieuwe kaarten werden binnengedragen , verontschuldigde de
Dom-Heer zich, omdat het Zondag was.
De luitenant raadt „de(n) mof, die als gemeenlyk zyn
„Landaard is, de gierigste fielt was, die ooit het geld boven
„zyn eer bemind heeft," der Baronnes een fraai geschenk
aan te bieden. De Dom-Heer kwelt zich langen tijd om een
geschenk te kiezen en besluit eindelijk te zenden aan de
Barones „een groote Citroen daar haar naam met kruidnagels
„op zou gestoken en met rosmaryn vercierd zyn, een Galantery,
„die haar om de nieuwigheid in Vrankryk zonder twyffel zeer
„aangenaam zou zyn; voornamelyk, wanneer tusschen haar
„naam een hart men pylen en hier en daar tusschen de rosmaryn
„rode zyden strikjes van Pater-noster-lint zouden staan."
Daar hij den doopnaam der Baronnes niet kent , zendt hij
zijn knecht Hans naar hare woning, waar deze om zijn onbegrijpelijk Fransch door de knechten wordt uitgelachen, zoodat
er een woedend gevecht ontstaat. De Baron verlost Hans
en zegt hem, daar hij een paar woorden Duitsch verstaat, den
doopnaam zijner vrouw. Weinig tijd later komt Hans den
vercierden citroen op een tinnen tafel-bort met een schoon
servet daarover ten huize der Baronnes brengen. Deze meent
in toorn los te barsten, maar bedenkt zich en neemt het geschenk
vriendelijk aan. Daarop komt de Dom-Heer den maaltijd gebruiken bij den Baron. Na den disch moet de Westfaling
een partijtje „Lanterlu" spelen, waarbij hij drie uur later honderd
„Pistoletten" verloren had. De Dom-Heer hoopt alles terug
te winnen en zendt Hans naar zijn bankier, om twee honderd
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kronen. Intusschen merkt het slachtoffer, dat er valsch gespeeld
wordt. Hij weigert verder te spelen en vordert zijn geld terug.
Maar de Baron doet hem door zijne knechts met stokslagen
uit zijn huis wegjagen, nadat hij de tweehonderd kronen van
Hans heeft buit gemaakt.
Na deze episode vervolgt Mirandor het verhaal van zijn
verblijf te Parijs en handelt uitvoerig over de gevaren eener
wandeling langs de straten en boulevards. Daarbij wordt
aangeknoopt het verhaal der Carnavalsfeesten door den Hertog
van Orléans aan Lodewijk XIV geboden. Mirandor
mengt zich onder de menigte, om den koning in zijn karos
voorbij te zien trekken. Maar hij wordt door de menschenmassa zoo hevig vooruitgestuwd, dat de lijfwachten hem met
hunne hellebaarden aan het hoofd verwonden.
Hersteld zijnde, gaat hij met B el i n d o r in het H o t el de
Bourgogne eerre „Vermakelyke comedie" van den „geestigen
en zin-rijken" Molière ,,1 e F a c h i e u s" (sic) zien. Bij het
naar huis gaan, bleek het, dat de koetsier van den Graaf d'
A s p rem o n t beschonken was , zoodat men te voet naar huis
moest gaan. Een bediende met een fakkel gaat vooruit. Er volgt
een nachtelijke aanval van vermomde gauwdieven , die overwonnen worden , terwijl hun aanvoerder , gevangen genomen ,
niemand anders blijkt te zijn , als de sluipmoordenaar L a
Fleur. Dienzelfden avond kwam 's Graven tweede zoon , de
abt, gewond thuis. De beschonken toestand van den koetsier
werd weldra door dezen opgehelderd door een lang verhaal
van „vermomde karels ," die hem tot drinken dwongen
„met een zakpistool op de borst." De Graaf klaagt La Fl en r
aan bij „den Grand Commissaire ofte Opperschout van Parijs."
B e l i n d o r en Mirandor krijgen verlof den schoft in zijn
kerker -- het Chátelet te gaan verhooren. Gevraagd naar
zijne medeplichtigen, geeft La Fleur eerre uitvoerige geschiedenis van zijn leven na zijn vertrek uit Brussel. Het blijkt, dat hij te
Parijs, na allerhande schelmstukken , als „Musquetier onder
de Guarde te voet van den Koning" dienst nam , dat hem de
,
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soldij te „zober" voorkwam, waarom hij zich bij eene bende
straatroovers aansloot: „onder deze bende waren verscheide
„jonge Edellieden, Cadets van des Konings Lyfregiment, en
„eenige soldaaten -- maar voornamelijk veel geestelyke abten,
„die zig des avonds verkleden , en zoo wel als (de anderen)
„de luiden aanvielen en afzetten." De zoon van den Graaf
d' A s p r e m o n t was onder deze bende en had met La Fleur
afgesproken zich gezamenlijk op B e 1 in d or en Mi r a n d o r
te wreken. De eerste had namelijk den abt den rug gekeerd,
toen hij ontdekte , dat hij hem met valsch spelen plunderde.
Van daar, dat men den koetsier eerst had doen drinken,
opdat deze niet hinderlijk zou zijn bij den voorgenomen
aanslag.
Na deze .bekentenis van La Fleur berichten de jongelieden
aan den vader, wat ze van den abt hadden vernomen. De
Graaf jaagt den gewonden schelm zijn huis uit. De Koning
ontneemt hem zijne abdij , hij zelf wordt door eenige vrienden naar den vreemde gezonden, L a Fl e u r naar de galg
verwezen.
Aan het slot van het eerste deel verneemt men een galant
avontuur van B e l i n d o r te beginnen met „eene oude en
„aanzienlijke dame," die hem in de kerk „van de Augustynders"
een minnebrief overhandigt. Als hij later aan de schrijfster van
dezen brief, la C o m t e s se d' E s cr o c ca d e, een bezoek
brengt, wordt hij met liefdesbetuigingen overstelpt. Intusschen
weet de oudste zoon van den Graaf, de Markies de V a u b r u n
hem spoedig in te lichten omtrent den waren naam (m adam e
de B o r d a l o u r e) en het zeer onstichtelijk gedrag dezer gewaande gravin. Weldra ontvangt hij een brief van haai met
dringend verzoek om honderd Pistoletten ter leen en antwoordt
hij , dat hij evenmin als zij van gereed geld voorzien is, maar
vernemende , dat hare „nering van dag tot dag verslapt,"
zendt hij haar een groot brood, om haar een dag of anderhalf
te voeden.
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Tweede Deel. Eerste Boek. (bl. 1-56.) Het verblijf
te Parijs van B e l i n d o r en Mi r and or duurt voort. Eene
eerste episode wordt gewijd aan een „panlikker"), die zich
bij den Graaf d'A s p r e m o n t indringt en door een list der
lakeien wordt verwijderd. De tweede episode bevat het levensverhaal van een „Scheeps-officier", welken Mi r a n d o r in de
landkoets" van Rouaan naar Parijs ontmoet. De Markies,
vader van B e 1 in d o r, had uit Andwerpen vele schoone tapijten, „als tot een kamer te behangen van noden waren", per schip
van Ostende naar Rouaan gezonden en deze waren door Mirandor
afgehaald. Het verhaal van den zeeman gelijkt in alles op de
gewone historiën van christen-kapiteins, die door Algerijnsche
zeeroovers moorden. gevangen genomen , die als slaven in
ketens zuchtten en door allerlei wonderlijke lotgevallen ten
slotte weder hunne vrijheid herkrijgen. Nog komt op de terugreis van Rouaan naar Parijs een zonderling avontuur voor.
Daar de reizigers één nacht in een Normandisch dorp moeten
vertoeven , slapen zij al te zamen in één vertrek van een
allerellendigste dorpsherberg. De eenige bruikbare kamer was
door een voornaam vreemdeling ingenomen. Midden in den
nacht komen „Ruiters en Gerechtsdienaars" huiszoeking doen.
De voorname vreemdeling kiest daarbij het hazenpad. Later
wordt hij gegrepen en blijkt het Mi r an dor, dat het de
ontsnapte p i c ar o is , die zich als Italiaansche Graaf te Gent
in het huis van den Markies had ingedrongen.
Te Parijs teruggekeerd levert Mirandor de tapijten aan
den Graaf d'A s p r e m o n t. Eenige dagen later komt een
„Konst-springer of Dansmeester" Belindor zijne opwachting
maken met het plan hem eene kunstige manier van dansen en
vechten te leeren, waarbij „men zijn vijand ombrengt, zonder
„eens de moeite te nemen , of zich te verwaardigen van dansen
„op te houden." Hij wil den jongen Markies met geweld de
„Courant defensief en offensief" leeren, maar wordt
ernstig boos, omdat Belindor en Mirandor hem in zijn
,,
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gezicht uitlachen. Later hoorden zij , dat de zonderlinge kunstspringer op bevel des Konings „in de peiles maisors of in
het Dolhuis voor al zijn leven gezet was." 1 )
B e l i n d o r verneemt van den „Luitenant crimineel . ", dat
de Italiaausche Graaf ook te Parijs zijne slachtoffers gemaakt
had, dat hij zelfs de gouden borden van des Konings tafel
gestolen had en nu naar Marseille is vervoerd , om levenslang in het b a g no te Toulon te zuchten.
Mi r a n d o r ontmoet te Parijs eene deftige oude dame, met
welke hij indertijd de reis van Rouaan naar Parijs heeft
gemaakt in de „landkoets." Daar hij zeer beleefd was geweest
voor de oude dame, noodigt deze hem uit haar een bezoek te
brengen. Zij was eerre aanzienlijke vrouw uit Lyon, die naar
Parijs kwam om voor haar echtgenoot, „voor dezen Requestmeester van den Koning ," nu door podagra genoodzaakt
thuis te blijven , geld in te vorderen. Zoodra M i r a n d o r
hare woning binnentreedt, ziet hij hare Benige dochter
Clarice en is hij ten tweede male zijn hart kwijt. De
bekoorlijke Lyoneesche speelt op verzoek harer moeder
een weinig op de luit „tot verkorting van de tyd." „Zy
„was een al te schappelijke dogter om haar moeder niet te
„gehoorzamen, en nu zy de luit van de tafel, daar dezelve
„op lag, gekregen had, begost zy die met 't bewegelyk sneeuw
„van een hand te stellen, daar die van Pygmalion's yvore
„beeld zoo geel als een eyerstruif by was en zo een betoverende
„en zoete harmonie te laten horen , dat Orpheus zelver zyn
„rotsbewegende Lier van spyt in stukken zou geslagen, en
„gaarn bekend hebben, dat ze by haar luit gerekent, nergens
„toe als tot brandhout om mosselen te koken , diende."
Tweede Boek. (bl. 57-115.) Mirandor verkeert op
nieuw in slavernij en kan Clarice niet vergeten. Bij zijn
tweede bezoek ontmoet hij een bourgeois -g e n t i 1 h om m e,
1 ) Deze episode (II deel) le Boek, bl. 47-50 is door Dr J. van Vlo t en
gekozen voor zijne „Bloemlezing uit de nederlandsehe Prozaschrijvers der zeventiende eeuw." (1870) bl. 628-631.
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„een burgers zoon, onlangs tot een marquis voor eene groote
„somme gelds van den Koning gemaakt." Van het costuum,
waarin deze nieuwbakken edelman optreedt, geeft M ir and o r de
volgende belangrijke schets : „Hy had, schoon het doenmaals
„het beste weder van de wereld was , een roode schaarlaken
„en met goud geborduurde mantel aan , die hy zig, zo ras hy
„binnen gekomen was, door een Pagie (of die hy zoo doopte)
„liet afnemen, en die hy om geen andere oorzaak aangedaan
„had, als om die aan Clarice en haar moeder te laten zien.
„Het overige van zyn kleding was, hoewel zeer kostelyk, zo
„belachelyk, dat ik niet nalaten kan den lezer dezelve te ver„halen. Zyn hoed (om die van het hoofd tot de voeten te be„schryven) waarvan de rand niet boven twee vingers, ruim
„gerekend , breet was, wierd van zo een menigt kakelbonte
„pluimen beschaduwd, dat ik geloofde, dat er al de veeren
„van de struisvogels van gants Indiën op waren. Hy had een
„paruyk op, die hem tot aan de broeksband quam, zynde van
„een das vergezelschapt, die hem zijn taalje scheen te willen
„betwisten, die van een strik bedekt was , die ruim over een
„vierendeel van een elle breet was. Zyn tronie was van zo
„veel Mouches ofte pleistertjens, als een Gloob ofte Hemels,.kloot met sterren besaait is. Het einde van zyn schouder„strik sloeg op het begin van een paar styve en met goude
„franjen bezette handschoenen, die hem een hand breed over
„de ellenbogen gingen, waardoor hij niet zonder een dodelyke
„smert zyn arm buigen kost. Zyn manchettes ofte handlubben
„waren twee duimbreet langer, als zyn vingers, om alzo met
„goed gevolg het vet van ieder mond vol, die hy at, voor hem
„te likken, tot hardzeer van zyn waster, die het een pond zeep
„meer , en het vel van haar handen kosten, indien zy dezelve
„wit begeerde te hebben. De breete van zyn draagband
„maakte , dat men zyn lichaam niet als alleen in de zyden
„zie n kost, in de welke zyn degen hong .... d' Omstandigheden
„van zyn broek zouden alleen een boek papier vereischen, in„dien ik dezelve van stikje tot beetje beschryven wilde. Daarom
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„wil ik alleenlyk zeggen, dat dezelve een van de uitvindingen
„van de aartsmode-smit, den _ Salr. Hertog van C a n d a l e
„was, zynde van zooveel linten van verscheiden kleureu omcin„gelt, dat men daar twee Franse-Kramers winkels van had
„konnen opzetten. Zyn kouzen waren kakelbont en gevlamd,
„en zyn schoenen, waarvan de polvyen zoo breed als een
„bakkersturf waren, quamen my over een quartier van een
„Brabandse elle lang voor. In dese belachelijke en seldsame
„mode van kleding begaf hy zig voor de spiegel, arbeidende
„dan aan zyn paruyk, en dan aan het lint van zyn das. Nu
„begost hy te dansen en eenige passen van een minuet te
„maken, en dan wederom op de mond als eenen schuitenboef
„te fluiten en te zingen. Zyn discoersen waren niet anders ,
„als van ik weet niet wat Gravinnen en Marquisinnen, die hy
„zei bezogt te hebben , van het lopen op Baletten, van eenige
„honderd Pistoletten in de kaart aan eenige Dames verloren ,
„van nieuwe modenze stoffen, daar hy verscheide staaltjens ,
„die hy uit zyn zak kreeg, van toonde , van dewelke hij zei
„eenige klederen gemaakt te hebben."
Clarice spot met den onnoozelen hals, die, zoodra M ir a n d or een woord spreekt, vraagt wat voor soort van burger
hij is, of hij soms als klerk op een notariskantoor schrijft?
Alleen op verzoek der schoone Lyoneesche ziet M i r a n d o r,
die zich voor een Brabantsch edelman heeft uitgegeven, van
verdere woordenwisseling met dezen dwaas af. Later zegt
Clarice hem, dat de Koning L o d e w ij k XIV den rang van
Markies aan rijke burgers verkoopt, opdat B o i le a u gelijk
zou krijgen met zijn gewaagd gezegde :
-

„Q,uiconque est Riche est tout , sans sagesse it est sage,
„II a, sans rien sc;avoir.. la science en partage,
„Il a l' esprit, le coeur, le mérite, le rang,
„La vertu, la valeur, la dignité, le sang."

Mi r a n dor blaakt nu van zoo hevige liefde voor Cl a r i c e,
dat hij geen dag laat voorbijgaan zonder haar te begroeten.
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Daarbij komen hem telkens vriendelijke woorden der bevallige
luitspeelster een hart onder den riem steken en hem van hare
wederliefde verzekeren. Ook de moeder betoont hem genegenheid , daar hij voor haar in een proces tegen zekeren S a i n tA m a n t zoo ijverig had gesolliciteerd , dat deze veroordeeld
werd een som van twintigduizend guldens, die hij schuldig
was aan C l a r i ce' s vader, met de kosten terug te betalen.
Ook in eene procedure tegen den Koning poogde M i r a n d o r
de dames te helpen. De verbitterde S a i n t-Amant wilde nu
eenige dagen later , met een pistool in de hand , de quitantie
zonder betaling van de beide dames afdreigen, toen Mirandor
binnenvloog en hem met den degen in de hand gebood te
vertrekken. Er valt een schot , Mirandor wordt licht gekwetst
en straft den schelmschen S a i n t -Amant met een degenstoot.
Bij het gerechtelijk onderzoek der zaak wordt M i r a n dor vrijgesproken en S a i n t -Am a n t veroordeeld het verschuldigde geld
onmiddellijk te betalen. Clarice bekent Mirandor hare liefde
en deelt hem meê, dat zij aan een Provencaalsch edelman, dien zij
haat , verloofd is. Zij gelooft evenwel , dat hare ouders uit
dankbaarheid voor de door hem bewezen diensten die verloving
zullen afbreken. Juist op dit oogenblik komt de tijding, dat
B e l i n d o r's vader doodelijk ongesteld is. Mi r and o r moet
met hem zoo spoedig mogelijk naar Gent terugreizen. Vooraf
brengt hij een afscheidsbezoek aan Clarice en aan hare
moeder, wie hij vaarwel zegt „onder een slagregen van tranen."
B e l i n d o r en Mi r and or rij den te paard van Parijs naar
Brussel en naar Gent. De markies is reeds overleden en begraven. M i r a n dor wil naar Parijs terug, maar B e l i n d or
verzoekt hem te blijven , daar eerlang het huwelijk met Diana
zal voltrokken worden. Ook belooft Belindor, dat het
Mi rand or aan niets ontbreken zal, dat hij alles doen zal,
wat de eene broeder voor den ander doen kan. Uit het testament van den Markies blijkt, dat aan M ir an do r een legaat
van tweeduizend rijksdaalders wordt toegekend. Na het huwelijk
van Belindor en Diana gaat Mirandor met eene goede
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goudbeurs op reis, onder belofte van over drie maanden terug
te zijn en met alle posten te schrijven.
De reis gaat voorspoedig tot aan Atrecht. Even vóór deze
stad ontdekt onze avonturier twee jongelieden , die met elkander
duëlleeren. Hij wil den dood van een hunner beletten en
springt van zijn paard met den degen in de vuist. Juist
wordt een der strijdenden doodelijk getroffen en maakt de
moordenaar zich meester van M i r a n do r's paard, om weg te
vluchten. Deze , die den stervende bijstaat, wordt als schuldig
aan moord gevangen genomen en naar Atrecht gebracht. Verschillende personen getuigen tegen hem en meersen hem te
herkennen. In den kerker, met de vrees van een doodvonnis
bezwaard , herkent hij in den „G e w e 1 d i g e re' 1 ) den biechtvader Pater Andrie s, die in vroegere jaren voor het zieleheil
der overleden markiezin, B e l i n d o r's moeder, zorgde.
Door de hulp van Pater An d r i e s wordt M i r and or uit
den nood te Atrecht geholpen, evenwel niet zonder daarbij de
geheele levensgeschiedenis van den Provoost-geweldiger te
hebben vernomen. Eigenaardig blijkt uit deze zeer bonte en
avontuurlijke historie , dat Pater An d r i e s een Fransch edelman en Hugenoot van geboorte is , dat hij wegens manslag
in een duel bij de Capucijner-monniken gevlucht , genoodzaakt
werd hun geloof en ordekleed aan te nemen. Hij zegt daarbij
het volgende : „Ik diende twee jaren voor L eek, en het is
„niet te geloven hoe swaer het my viel, al hun regels t' onder„houden en hoe onzagt het my voorquam , wanneer ik des nagts
„twee of drie uuren en dat nog met het hoofd op een harde
„steen slapen moest, barrevoets in het hardste van den winter
„te gaen en gebedeld brood te eeten; maar dewyl alles in een
„gewoonte bestaat, viel het my ten laatsten niet meer swaar en
„ik wist hun geveinsde en schijnheilige aperijen zo wel na te
„maken dat ik onder hen voor een Heilig gehouden werd ,
„hoe wel ik in myn hert Gereformeert was en hun dwaasheid
„belachte."
1

) Provoost en cipier.
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Pater Andries , die eigenlijk kapitein M o n t b r u n heette,
wilde met Mirandor te zaáxn ontvluchten, daar hij geld
had overgespaard en naar Frankrijk terugverlangde. Hij opent
met zijne sleutels de gevangenis, en waadt met Mirandor
door de ondiepe stadsgracht. In wilde vlucht zoeken beiden
een goed heenkomen. Mi r a n d or moet Pater An d r i e s
verlaten, om zijn leven te redden en komt op Fransch grondgebied , .waar hij de „Landkoets" van Brussel naar Parijs ontmoet, „en dewyl daar maar drie menschen in zaten berade
(hij zich) niet lang om de vierde te zyn, danketude den Hemel,
dat (hij) dit gevaar zoo wel ontkomen was."
Derde Boek, (bl. 116-196).) Te Parijs koopt Mirandor
een nieuw costuum, en verneemt , als hij zijne Clarice wil
bezoeken, dat deze met hare moeder naar Lyon is teruggekeerd. Hij schaft zich twee paarden aan , huurt een knecht,
laat zich meer nieuwe kleêren maken en vertrekt naar Lyon.
Tusschen Parijs en Nevers heeft eene ontmoeting plaats met
een zonderling krankzinnig reiziger, die aan koning L o d ew ij k XIV het geheim verkoopes wil, om Holland en Engeland te veroveren met een leger , dat zich van kurkhouten
schoeisel zou moeten bedienen. Een tweede reisavontuur grijpt
plaats in een.e dorpsherberg, die „omtrent zes mylen van
Molins (Moulins) gelegen was." Mi r an do r ontmoet eene
dame, die hem eene zeer uitvoerige levensgeschiedenis verhaalt. Zij is uit „het beroemde Huis van T o n e r r e gesproten
en uit de stad Grenoble in Dauphiné geboortig." Het hoofdonderwerp van hare vertelling is eene ongelukkige liefde voor
een jonkman, dien zij S a i n t- C l o u noemt, terwijl hare
ouders haar voor een rijk, maar losbandig edelman, M o n t l y on
geheeten , bestemden. In dien strijd doet C é l i e -- zoo noemt
ze zich --- een beroep op haar minnaar S a in t -Clou. Deze
brengt zijn medeminnaar in een gevecht eene gevaarlijke wond
toe, doch Montlyon geneest en nu doet de vader van C é li e
het huwelijk voltrekken. De ongelukkige ondervindt, dat haar
echtgenoot „de grootste Tyran en vrouwen-beul is, die oit
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geleefd heeft." In dronkenschap mishandelde hij haar en
bracht „een groot gedeelte van zijn goed met een oneerlijke
vrouw door , die J a c i n t e genaamd was. Weldra werd deze
onder den titel van „huishouderin" openlijk in de echtelijke
woning toegelaten ; weldra stond de wettige gade aan de
grootste vernederingen bloot. Eéne briefwisseling tusschen
S a i n t- C l ou en C é l i e wordt ontdekt door M o n t l y o n.
Deze wacht eene bijeenkomst der gelieven af, stormt het
vertrek binnen en valt S a i n t -Clou met degen en pistolen
aan. Beiden bezwijken n a een hevig gevecht. C é l i e vlucht
te paard en poogt Grenoble , waar hare ouders wonen , te
bereiken. Zij stelt zich onder de bescherming van M i r a n dor.
Den volgenden dag reist zij in zijn gezelschap naar Moulins.
Zij vorderen langzaam , daar C é l i e niet snel kon rij den.
De duisternis overvalt hen in een bosch. Plotseling knallen
pistoolschoten. Van alle zijden komen struikroovers te voorschijn. Mi r a n do r wordt gekwetst en uitgeschud , zijn knecht
gedood. Als hij uit eene bezwijming ontwaakt, ligt hij
zwaar gewond onder de struiken. Bij het verhaal van deze
gebeurtenis in zijn leven, roept hij uit: „Ik laat den be„scheiden Lezer oordeelen , hoe my ongelukkige in dese
„erbarmlyke toestand moest te moede zyn , siende my van
,,wonden bedekt, van klederen en geld ontbloot en in een
„naar en eenzaam bosch in de nagt , moederlyk alleen. De
„liefde, die wy gemeenlyk voor ons leven hebben, deed my,
„hoe elendig ik ook gesteld was , nog op de behoudenis van
„het myne denken, en dewyl myn wonden gestadig voort
„bloeden, stopte ik dezelve zo goed my mogelyk was, met
„eenige stukken linnen , die ik van myn hemd scheurde.
„Na ik sulx so goed als my doenlyk was, verrigt had, stond
„ik van de aarde op , gaande door hulp van een stok , die ik
„van een boom gebroken had , zo goed als myn zwakheid
„toeliet , gestadig voort, vervolgende denzelfden weg, daar ik
„te voren langs gekomen was. De koude van de nagt en de
,onbekendheid van de weg , maar vooral myn wonden, deden
,
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„my t' eenemaal aan myn behoudenisse wanhopen , wanneer
„ik my aan het einde van het Bosch bevond, van waar ik
„het blaffen van eenige honden , als ook eenig licht , dat ik
,,00rdeelde niet boven een quartier-uurs van my te zyn. ,
„gewaar wierd. De inbeelding en de hoop , die ik had , dat
„het een Dorp ofte eenige boeren-huizen zyn moesten, daar
„zich deze troostelyke ster vertoonde, verdubbelde myn moed
„en by gevolg myn kragten, zoodat ik, na nog een geruime
„tyd zomtyds gegaan, en dan wederom op handen en voeten
„voort gekropen was , ten laatste in dit Dorp quam."
De heele ramzalige gebeurtenis sproot weêr uit het al
te goed vertrouwen van Mi r a n d o r. De ongelukkige dame,
die zich C é l i e noemde, had hem in handen der struikroovers
gevoerd en zelve het eerste pistoolschot op hem gelost. Be-.
bloed en ontkleed brengt hij bij zijne komst in het dorp
schrik en opzetting te weeg. De pastoor redt den zwaar
gewonde. De barbier, die als wondheeler optreedt , houdt
eene aanspraaak , die door het dwaze Latijn aan de kwakzalvers van Breêro t) , Huygens en Molière herinnert.
Zes weken verloopen, eer M i r a n d o r weer op de been is.
De pastoor heeft aan B el i n d o r geschreven en aan den
koopman te Gent, die M i r a n d o r's legaat beheert. B e l i n d o r
die zelf ongesteld is , zendt een wissel-brief van honderd

Pistoletten „tot voldoening van schade ," een feit , dat onze
avonturier, met zijn eigenaardig cynisme „het troostelykste
dat ik in zyn brief las ," noemt. Hersteld, gekleed , van
geld voorzien, gelukt het hein eindelijk te Lyon aan te komen.
Maar zijne C1 a ri c e vertoeft met hare ouders op een landgoed,
twee mijlen van de stad gelegen. Hij durft haar daar niet
dadelijk te gaan zien, „uit vreeze van haar Vader, die (hij) nog noit
gezien had en dien (hij) verstond, dat een wonderlyke Griek was."
Mi r a n d o r besluit eerst met hare „maagd" te spreken.
Deze vertelt , dat C l a r l c e zoo snel vertrokken is uit Parijs ,
omdat haar vader, nadat hij zijn proces gewonnen had, haar
met een rijk Provencaalsch edelman , Br i o n genaamd, wil
III
14

214

AOLLAND SORE SCHELMENROMA NS.

doen huwen. Claricehad zich tot nog toe tegen dit plan
niet verzet, daar zij verstoord was in zoo lang niets van
Mi r a n dor te hebben gehoord. Deze stort tranen van wanhoop , maar M e l i n d e „zoo was de Maagd van C l a r i c e
genaamd ," troost hem en biedt hare diensten aan. Veertien
dagen blijft hij te Lyon , terwijl M e 1 i n d e haar uiterste best
doet de gelieven te verzoenen. Cla r i c e komt met hare
ouders naar Lyon terug. Mi r and o r waagt het haar te bezoeken en wijdt eenige versregelen aan hare verschijning:
„Gelyk de purp're roos , door Phoebus gulden straalen ,
„En door het zilv're nat, dat 's morgens 't veld besproeid;
„Als van de dood ontwaakt, en met zyn kleur gaat praalen,
„So ging myn matte ziel van tranen overvloeid ,
„Door deze Levens-zon weer nieuwe kragten haalen."

In zijne ontroering heeft de minnaar en dichter waarschijnlijk
er niet aan gedacht, welk begrip er te hechten was aan eene
„matte ziel van tranen overvloeid ," doch hij herstelt zich weldra
en verwijt C 1 ari c e hare trouweloosheid. Daarna verschijnt de
moeder, die hem zonder erg bericht, dat Clarice binnen twee
maanden zal gaan trouwen. Niet zonder gevoel zegt MI land or:
„Hoe zeer my deze woorden door de ziel droegen, dor. si ik
„nogtans myn onlust aan de Moeder niet á e
„ik nog gedwongen was met een geveinsde irergenoegdheid ove r
„dit haar Dogters huwelyk gel uk te wensehen, E = wi t `e tr, ev
/ i,m^q sv^_.l ten
6e tten,
„aan welke myn oogen met geweld de
„haar wel haast te kennen hadden gejcve t hoe mity urn het hert was."
Hoezeer de ouders van C l a r i c, e al hun best doen om
Mi r a n dor gastvrij ze ontvangen, blijft de verloving van hunne
dochter met den heer d e Brion hem een doorn in 't oog.
Eerlang barst er twist tusschen de medeminnaars uit. M i r a n d o r
doorboort den arm van Brio n. Cl a r i c e's vader neemt de
zaak goed op en belooft Mi randdor steun, zoo B r i o n te
bewegen ware van het huwelijk af te zien. Inmiddels komt
er tijding uit Gent , dat B e l i n d o r , door een val van zijn
;.

r

UIT DE ZEVENTIENDE EEUW.

215

paard op jacht is overleden. De wedij ver tusschen B r ion
en M i r a n dor neemt voortdurend ernstiger karakter aan. Een
vriend van Brio n, die niemand anders is als de abt-straatroover , zoon van den Graaf d' A s p r e m o n t, licht C l a r i c e's
ouders in omtrent Mi ra n d o r. Bij zijn volgend bezoek komt
de vader van C l a r i c e hem bij de deur te gemoet en verklaart
hem, dat zijne dochter „met geen schurk en landlooper te
doen had." „Hoe rauw en nugteren my dit compliment voor
„komen most, zal de bescheiden leser" — zegt M i r a n dor
„indien hy slegts zoo veel breins als een huismos heeft , lichte„lyk oordeelen konnen."
Hij verneemt van Clarice, die hij ten huize van M e l in d e
spreekt, wat de oorzaak van deze behandeling geweest is.
Clarice smeekt hem den abt te logenstraffen en met zijne
papieren te staven, dat hij een edelman is. Dit is ook het
ultimatum van den vader, wïen Mirandor de schelmerijen van den abt verhaalt. Daar hij zeer goed weet niet te
kunnen staven, dat hij edelman is, poogt hij Cl a ri c e te schaken,
om hare verbintenis met Brio u te beletten. Wij 1 zij nu
tevens van de andere zijde genoodzaakt wordt hare ondertrouw
te verhaasten , stemt zij er in toe , met M ir an d o r naar
Avignon te vluchten. Doch het komt er niet toe. Men
overtuigt haar, dat Mi rand or een lakei en landlooper is.
Zij zendt he m een beleedigend briefje, waarin zij hem waarschuwt haar nooit weer onder de oogen te komen , „dewyl
der geen takken aan al de omleggende boomen van (haar)
landgoed blyven zouden, die (hij) op (zijne) lenden niet zou
zien verbryzelen."
Vierde Boek. (bl. 196 263). Mirandor reist naar
Parijs terug en wordt door de gunst van den Graaf d' A s p r e m o n t
Hofmeester van den Franschen Ambassadeur in Londen. Eigenaardig is zijne meening over Engeland. „Ik beken, dat my
„dit land veel beter als Vrankryk aanstond, voornamelyk
„om het schoon vrouwen-volk, om dewelke ik zekerlyk geloven
„zou dat dit land Engel-land genaamd is, en indien ik de liefde
14*
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„voor eeuwig niet versworen had, zou ik in een zo gevaarlijk
,,land niet lang myn vryheid behouden hebben." Bij eene
Hollandsche kapiteins-weeuw een bezoek afleggend, wordt hij
door eene jonge dame met den naam F lor i m o n d aangesproken
en daarna teederlijk omhelsd. Deze jonge dame is eene Zeeuwsche schoonheid , die Ros a mi r e wordt genoemd en niet ophoudt M i r a n dor F lor i m on d te doopen. Zij toont een portret, dat groote gelijkenis met M ir an d o r's trekken aanbiedt,
en gaat in groote verwarring en schaamrood heen. Korten tijd
later wordt hij bij R o s am ir e ontboden. Ter opheldering
van haar zonderling gedrag vertelt zij Mi r an dor haar leven.
Zij is de dochter van een koopman uit Veere en heeft in hare
geboortestad veel overlast geleden van een Fransch edelman,
C 1 i t and er, die haar op onbeschaamde wijze het hof maakte.
Om dit te vermijden had Ro s a m i r e zich naar eene der
voornaamste steden van Zeeland begeven en bij hare moei
gelogeerd. Gedurende de kermis zag zij door „Hollandsche
Comedianten" M o l i e r e's „Am p h i t h r y o n" vertoonen. Zij
koestert plotseling eene hevige liefde voor den acteur, die de
hoofdrol speelt en zit eiken avond in den schouwburg. Eens
bij het huiswaarts keeren was zij door den baron C l i t a n d e r
geschaakt , die haar in een onbewoond huis wilde binnendragen, toen zij ontzet werd door twee „Cavaliers", waarvan
een de veelbeminde tooneelkunstenaar was, die zich Fl or 1m o n d noemde. Naar huis geroepen volgt Fl o r i m ond haar.
De koopman van Veere belooft hem zijne dochter ten huwelijk,
omdat hii hare eer heeft gered. Zoodra het uitkomt, dat hij
tooneelspeler is, verandert alles en mag R o s a m i r e, „op straf
van het Tugthuis" hem nimmer weer ontvangen Zij vindt een
middel uit, om hem in 't geheim in haar tuin te ontmoeten. „Wy
„vielen malkander aanstonds met de grootste vreugde des werelds
„in de armen , gevende malkanderen zulke nadrukkelijke en
„trouwhartige kussen, dat ik my nog niet genoegzaam ver„wonderen kan, dat de gantsche buurt daar niet wakker van
„wierd" — zegt Rosamire. F lor imond stelt haar voor
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te vluchten. Hij zal naar Sas van Gent oversteken , zij zal
hem volgen. Dit geschiedt, maar tot overmaat van ramp
valt zij op nieuw in handen van den schelmschen Baron
C l i t a n d e r, die haar naar Oudenaarde voert en van - daar
naar Frankrijk. R o s a mi r e ontsnapt als door een wonder
aan zijne listen en vindt toevlucht in een nonnenklooster. De
abdis doet haar onder goed geleide naar Holland terugreizen. Zij
komt in Veere , waar zij zich bij eene vriendin verbergt , om
naar Fl or i m o n d te vernemen. Deze is uit Veere verdwenen,
nadat hij door zijn eigen knecht , door C l i t a n d er oingekocht, op een verkeerden weg was gebracht. R o s a m i r e
vlucht naar Engeland, om de bescherming van een oom te
vragen , doch, daar deze overleden was , heeft zij met kant
maken in haar onderhoud voorzien.
Na dit verhaal gaat Mi rand o r naar huis zijn weg nemende
langs S t r and en T e m p l e- B a r. Daar is een volksoploop.
Twee aanzienlijke vreemdelingen duelleeren. Een wordt op
de plaats doodgestoken. De ander wordt door M i r a n d or en
enkele bezadigde mannen tegen het grauw beschermd en naar
het hotel van den Franschen Ambassadeur gebracht. Daar
herkent Mi r a n d o r in den vreemdeling zijn jongeren broeder.
Een aandoenlijk herkenningstooneel volgt, waarbij zelfs de
Fransche Ambassadeur tranen stort.
Des avonds vertellen beide broeders elkander hunne geschiedenis. De jongste begint, van het oogenblik ophalend, dat
M i r a n dor de ouderlijke woning verliet. Ook hij is gevlucht
naar Amsterdam bij een neef. Daar wordt hij goed ontvangen,
maar door vriendschap aan te knoopen met een buurjongen,
Phil a x , „wiens vader een Doden-bidder geweest was", leert
hij allerlei „ondeugden", ooft stelen „tabak smoken", en
brandewijn drinken. De snoodheden van dezen Amsterdamschen
p ic ar o overtreffen alles wat tot nog toe is verhaald. P h i l a x
komt zijn vriend in den nacht uit een zolderkamertje halen ,
doet hem langs uitgebroken dakpannen naar den overkant
klimmen en brengt hem in achterbuurten, waar zij brandewijn
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drinken in een volkskelder. Daarvoor moet P h i 1 a x aan de
waardin hoenderen in betaling geven, als hij geen geld heeft.
Op deze wijze wordt ook zijn vriend een kippendief, daar hij
die met een hengel en een stuk brood aan een haak uit den
tuin der buren opvischt. Weldra wordt de diefstal ontdekt
en de beide kwá-jongens naar verdiensten gekastijd. Later
leert Phil a x zijn vriend lood van het dak stelen, „blinde"
brieven bezorgen om er port voor te vragen bij de deuren ,
nachtelijke zwerftochten ondernemen en allerlei andere schelmerij. Na dit alles besluit de Amsterdamsche neef zijn veelbelovenden pleegzoon naar de Oost te zenden, doch deze sluipt
uit het huis weg en gaat met een kwakzalver naar Hamburg.
Vijfde Boek (b1. 164 -- 320.) Mirandor's broeder die
vroeger in den roman reeds optrad met den naam F l o r i m o n d,
de ongelukkige minnaar van R o s am i r e, vervolgt zijn verhaal.
Hij deelt mede, dat de kwakzalver hem te Hamburg les gaf
in het zakkenrollen, een tafereel, 't welk aan D i c k e ns en zijn
„Oliver Twist" herinnert. De kwakzalver maakt zijne beroemde
geneesmiddelen uit was en terpentijn, „gevende hetzelve door
eenige verwen zo een kleur als hy begeerde." Voorts „kookte
„hij eenige kannen gemeen water, daar hy voor een stuiver of
„twee blauwsel in deed, en daar na in eenige kleine fleschjes goot,
„verkopende hetzelve naderhand voor een heilzaam oog-water."
F lo r i m o n d wil de lessen in het b eurzensnij den niet in praktijk brengen, hoe vreeslijk ook de dreigementen van den
kwakzalver zijn. Eens ontdekt hij een bedeljongen, die een
aalmoes vraagt en tegelijk eene beurs steelt. Deze loopt hij
na, maakt hem bevreesd, wint zijn vertrouwen, wekt hem op
naar de markt terug te gaan, waar de kwakzalver zijne schoone
medicijnen verkoopt, omdat daar een rijke jood vol juweelen
en goud staat te luisteren naar de snakerijen van den clown.
Vooraf overreed F 1 o ri m o n d den dief, dat hij hem zijne
gestolen beurs moet doen bewaren. Daarop vlucht hij ijlings
naar de voorstad in ee ri e kroeg. Hij bezit honderd gouden
ducaten en wil met een Hollandschen kapitein naar Amsterdam
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terugkeeren, maar hij wordt door den kwakzalver achterhaald
en moet het geld afgeven. Hij reist van Hamburg naar
Bremen en door geheel Duitschland , terwijl hij voortdurend veel stokslagen en ellende te verduren heeft. Eindelijk
loopt hij weg en reist met drie Luiker-Waalsche ketellappers
naar den Rhijn. Maar van Scylla in Charybdis vervallen, moet
F 1 orim o n d nog ruwer behandeling verduren dan ooit te
voren.
Gelukkig werden de ketellappers wegens moord gevat en
ter dood veroordeeld , maar Florimond vrijgesproken. Hij
wordt soldaat en komt te Bonn in garnizoen, later te geulen.
Aldaar ontmoet hij den deugeniet Ph il a x , die als een aanzienlijk heer gekleed is en lakeien nahoudt. Toch is deze niët
anders dan het hoofd van eene bende straatroovers , die des
nachts de voorbijgangers met den degen in de vuist beurs en
kostbaarheden ontnemen. P h i l a x heeft besloten met eene
rijke dame uit Keulen te trouwen , omdat hij genoeg heeft
van zijn gevaarlijken „en patibularischen toestand". Flor im o n d zal helpen, om den oom der schoone te winnen , daar
hij voor zijn broër uit Holland zou doorgaan. Phil a x heeft
zich voor een aanzienlijk Hollandsch edelman uitgegeven.
F l o r i rn o n d zal in dien toon zijne rol verder voort spelen en
daartoe fraaie kleederen en geld ontvangen. Zoo spoedig
hij een en ander bezit, koopt hij zich paard en valies en vlucht
naar Maastricht. Doch onderweg door Spaansche ruiters aangevallen, werd hij van alles beroofd en „tot het hemd toe
uitgekleed." Door eene troep reizende tooneelspelers uit medelijden op een wagen 'verder gebracht , wordt hij tooneelknecht,
figurant en eindelijk acteur. Twee jaren reist Florimond door
Brabant en Vlaanderen , om eindelijk naar Zeeland over te steken.
Dan komt de ontmoeting met R o s a mi r e en al wat vroeger
door deze dame aan M ir and o r werd verteld. Deze laatste
verheugt nu F l o r i m oud met de tijding , dat R o s a m i r e
in Londen is en belooft hem , dat ze haar den volgenden dag
zullen gaan bezoeken. Flor i m on d voegt er bij , dat hij R os a-
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mi r e en haar schaker , den baron Gilt ander, had trachten
te vinden en te paard naar Gent was gereden.
Zesde Boek, (bi. 321-376.) Florimond gaat met
zijn levensverhaal voort en deelt mede , dat hij zijn valschee
knecht in een afgelegen bosch ontmoet had en dat deze hem
terstond voorstelde, om hem met Rosamire te vereenigen ,
daar zij met Cut ander naar Atrecht vertrokken , maar hem
behendig ontvlucht was. F l o r i m o n d reist naar Atrecht en
vindt aan de tafel der herberg den baron C l i t a n d e r. Er
grijpt een begin van duel plaats , daarna blijkt het, dat geen
van beiden weet, waar Rosamire is. Zij zoeken drie dagen
te zamen , eindelijk begint dat zoeken Clitander te vervelen en scheldt hij F 10 r i m o n d in het bijzijn van al de
gasten aan tafel voor een „F i 1 o u of een Gauwdief" uit ,
waarop deze „met seer discrete termen niet anders op antwoorden kost, als dat hy een geconfyte en ingemaakte schurk"
was. Zij vlogen beiden naar buiten , verlieten Atrecht en
vielen elkander woedend aan, terwijl van verre een edelman
op hen toe reed, van zijn paard sprong en hen poogde te
scheiden. Maar reeds zonk (311 t a n d e r stervende ineen ,
en Florimond , bevreesd voor vervolging, sprong snel op
het paard van den edelman , die naast den stervende nederknielde.
Mi r a n d or erkent verbaasd, dat hij de man was, op wiens
paard zijn broeder zich uit de voeten maakte. Florimond
verhaalt verder , dat hij zich weder bij de tooneelspelers gevoegd
had, daar hij wanhoopte Rosamire terug te vinden. Een
jaar later was de troep door den dood van den Chef uiteengespat. Florimond wilde naar Holland terugkeeren en
dienst nemen en ging daartoe met een klein galjoot van
Ostende naar Middelburg. Door storm overvallen , wordt de
galjoot van Engelsche kapers genomen= Men laat F l o r i m o n d
vrij en geeft hem zijn geld terug. Hij vertrekt naar Londen
om zich onder des konings „Lyfgarde" te begeven. Nauwelijks had hij eene wandeling door de straten gemaakt , of hij
-
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ontmoette den schelmschen Phil a x.. Weldra volgt het duel,
waarbij de gauwdief gewond wordt en F lo r i m o n d naar het
hotel van den Franschen Ambassadeur wordt gebracht.
Hier eindigt het uitvoerig levensverhaal van Mi r a n do r's
broeder.
Men wacht den volgender dag tot aan den avond , voordat
de beide broeders het huis van Ro s a m i r e durven opzoeken.
De ongelukkige is doodelijk ziek, maar leeft door de terugkomst van Fl or i m o n d spoedig weer op, daar de Liefde-god
als M ir a n d o r zegt toonen wilde , dat hij „even so een
ervaren Doctor als een voortreffelijk schutter was." Daar
P hi 1 a x van zijne wonden herstelt, mag F 1 o r i m o n d zich vrij
in Londen vertoonen. F l o r i m on d laat zich door den „Hofpriester" der Fransche Ambassade „in alle stilligheid" huwen aan
Ro s am ir e , „want hy was mede so wel als ik Roomsgezind,"
zegt de auteur. Door voorspraak van den Ambassadeur krijgt
F 1 o r i m o n d eene plaats bij de koninklijke lijfwacht.
Eenige weken later met zijne vrouw wandelende in St. JamesPark, ontmoet hij den vader van Ro s am i r e, die aanvankelijk
vertoornd, weldra zich met hen verzoende toen hij vernam
dat zij getrouwd waren. Daar de moeder van Ro s am ir e overleden was, stelt de vader den jongelieden voor hem naar Veere
te vergezellen en „de Huishouding voor hem aan te nemen."
Na hun vertrek blijft M i r and or geheel alleen , nog steeds
treurende „over het verlies van (zijne) waarde doch trouwelooze C l a r i c e". De gauwdief Phil a x wordt door de nachtwacht gegrepen en te Tyburn gehangen. De Ambassadeur
zendt Mi r and or naar Parijs, om maatregelen te nemen
tegen de overstroomin.g der Seine, inzonderheid ten opzichte
van zijne landgoederen. Onze held bezoekt den Graaf van
As p rem o n t en zijn zoon den Markies de Vaub run, beiden
in den rouw over den dood van den ellendigen abt, die te
Aix in Provence door eenige „Britteurs ofte Roffianen" in een
verdacht huis was vermoord. Nadat hij voor de landgoederen
van den Ambassadeur maatregelen getroffen heeft, ontmoet
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hij in den tuin der Tuileriën zijne verloren gewaande Clan i c e
met hare moeder. Zij is nooit gehuwd met den heer d e
Brio n. Men heeft haar, zoowel als Mi r and or, met verdichte brieven bedrogen, doch het huwelijk is des ondanks niet
doorgegaan, daar eene andere adellijke dame, die Brion „onder
belofte van trouw had verleid", zich tusschen hen in stelde.
M i rand or en Clarice jubelen. De moeder stemt in hun.
huwelijk toe. Mirandor schrijft den Ambassadeur zijn afscheid. Evenwel kan de voltrekking van den echt niet geschieden, voordat Mi rand or aan de moeder zijner Cl a r i ce
heeft bewezen, dat hij van adellijken bloede is. Door de bescherming van den Graaf d' A s p rem o n t wordt de oude
dame evenwel bewogen hare toestemming te geven en worden
Mirandor en Clarice een echtpaar. Na zijn huwelijk ontmoet de jonge man Pater Andries, die hem te Atrecht uit
den nood geholpen had. De Pater, die nu kapitein genoemd
wordt, is getrouwd en heeft eene erfenis gekregen. M i r a n d or
gaat met Gl ari ce op een der landgoederen van hare familie
wonen.
Twee maanden later sneuvelt C l a r i ce's eenige broeder in
eene belegering; daarop sterft hare moeder van weedom, eindelijk C 1 ar ic e zelve. M i r a n d o r keert naar Holland terug.
Hij eindigt met de woorden: -- „Ziet hier, waarde lezer, hetgeen ik u van myn levensloop heb willen berigten en dewyl
my het stil zitten, en myn Vaderland nu wederom begint te
walgen, en ik ook niet gelooven kan, dat het onstandvastig
geluk my alleenlyk voor zoo korten tyd myns levens tot een
voorwerp van syn. wonderbare verandering heeft willen verkiezen , twyfel ik niet, of het zelve zal my stof geven om u
mogelyk met een vervolg van myn verderen levensloop ('t en
waar de dood, de non plus ultra van alle onze actien ofte
werken , mij zulks verhinderde) nog t' eeniger tyd te konnen
vermaken.

HOLLANDSCHE SCHELMENROMANS UIT
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DOOR
DR. JAN TEN BRINK.

(Derde Artikel.)

V.
BEOORDEELING VAN „DE(N) VERMAKELYKE(N)
AVANTURIER."

Hit den inhoud der beide deelen, der twaalf boeken van
„M i r a n d o r", blijkt, dat het Heinsius niet ontbrak aan stof,
om zijne vertelling zoo afwisselend, zoo bont, immers zoo
bont mogelijk te maken. Voordat er hier over de aesthetische
waarde en beteekenis van dezen roman een woord kan gesproken warden, is het vraagstuk omtrent de oorspronkelijkheid
zijner vinding, reeds vroeger aangegeven, ') het eerst te
beslissen. Ter wille der volledigheid herinner ik hier, dat
Heinsius, toen hij „De(n)Vermakelyke(n) Avanturier"
schreef (1695) , den geheelen Spaanschen Schelmenroman in
Fransche en Nederlandsche vertalingen ter zijner beschikking
vond ; dat hij in Italie zich op de hoogte der Italiaansche
Novellen-litteratuur had kunnen stellen; dat hij in Frankrijk
den herderroman, den heroïschen roman, den comischen roman
van S o r e l, van S c a r r o n, van de weinig bekende, maar
buitengewoon aanstootelijke M. me de V i 11 e d i e u (1632—
1)

Zie Tweede Art ik el van dit opstel, bl. 1-6.
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1683), later Mme des J ardi ns, ') had kunnen lezen; dat hij
een onvermoeibaar romanverslinder en een degelijk kenner der
vaderlandsche letteren was ; dat hij zoowel C o r n e i l l e en
R a c i n e als Von de 1 en Jan Vos waardeerde, en eindelijk,
dat hij voor een geneesheer der zeventiende eeuw buitengewoon
veel letterkundige werken kende en over alles, wat in Holland
geschreven werd, zijn gevestigd oordeel uitsprak.
Het zal altijd een moeielijk vraagstuk blijven , hoeveel en
welke Hollandsche of vreemde romans Hein s i u s kende ,
welke hij in zijn „M i r a n d o r" volgde , welke niet. Dit
belet echter niet , dat men een onderzoek naar de b r o n n en
van „D e(n) V e r m a k e l y k e(n) A v a n t u r i e r" kan instellen,
om te beslissen , welke waarde aan de oorspronkelijkheid van
H e in si us' beste schepping te hechten zij. Tot dit onderzoek
behoort in de eerste plaats eene verklaring van den schrijver
zelven. In alle de acht drukken van dit boek komt een
woord aan den „Leeser," dat in alle opzichten belangrijk mag
genoemd worden.
„In dien Gy , Waarde Leeser !" dus schrijft hij — „de grootste

„Griek en Gryn-pot niet zyt , die oyt het matig lachen heeft derven
„verdoemen, sal desen Avanturier u mogelyk nog wel een ledig
„uertje vermakelyk helpen doorbrengen, indien gy slegts de moeite
„gelieft te nemen van hem door te bladeren. Hy sal u gesondt oordeel
„niet, als andere Romans (want daar geeft hy sig niet
„v oor uit z), met het verhaal van ongelofelyke dingen ... misbruyken, en
„u leugens op de mouw .... spelden, die een blinde tasten en voelen kan. s)

I) Het oordeel van den door de A,c ad é mie fr an c a is e bekroonden
Frédéric Godefroy, „Histoire de la Littérature francaise,"
X V I I Si e c l e, Tome I p. 30) luidt zeer ongunstig. Hij zegt : „Les
romans de Mul. DE V I L L E D I E U, dont le sujet est pris tantnt à l'antiquité,
tant t aux temps modernes et à la société même de l'époque, ne respirent
que mollesse et volupté et sont en bien des points l'écho de sa vie
désordonnée."
2) Door mij gespatiëerd.
3) Door uitlating van twee woorden is deze zin leesbaar gemaakt. In
de voorrede van den eersten druk (by Pieter van R e y s c h o t e n
Boekverkoper op de hoek van de HaarlemmerDyk, by de nieuwe Vischmarkt,
1695. kl. 8°) leest men. „Hy sal u gesondt oordeel, niet als andere Romans...
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„Hetgeen hy u dan verhalen sal, is de waarachtige of
„onwaarachtige Le v en sloop (soo als gy het oordeelen sult)
,,van een persoon, die tegenwoordig, indien hy gisteren
,,met een gesondt hert niet gesturven is, nog leefti). De
„goede vriendschap, die wy zedert eenigen tyd gemaakt hadden, en de
„onervarentheyt , die hy in het schryven had , waren d' oorsaak, dat
„by myn pen versogt , om een leven te beschryven, wiens bejegeningen
„hy te wonderlyk en vermakelyk oordeelde , om niet op 't papier te
„stellen. Het moeijelyk en gestadig eersoek van desen quel-geest, en
„de aanbieding van my papier, pennen en inct op eygen onkosten te
„schaffen (want anders was ik myn Heer den A v a n t u r i e r zyn alder„oodtmoedigsten dienaar geweest), behalven, dat de bysonderheden van
„syn leevenj, my, door het dagelyks verhaal , zoowel, als hem selven,
„bekent waren, bragten my eyndelyk soo wyt, dat ik my, hoewel half
„gedwongen, aan het schryven gaf, volgende de selfde styl die hy
„in 't verhalen van het selve tegens nay gebruikt hadt. Der,,halven wil ik u, bescheiden Leeser te voren gesegt hebben
„dat indien gy iets in myn schryven vindt, dat u wat te
„v ry posteg s chy n t, gy sulks hem, en niet my
y toees y ten
„sult, dewyl by, en ik niet, die geen is, die het u verhaalt,
„en dat ik slegts myn stomme pen daartoe geleent heb.")

Zulk een woord teekent den romanschrijver.
In de eerste plaats zoude men er, al ware het in 't Latijn
geschreven , aanstonds den H o 11 an der uit herkend hebben.
Geene „ongelofelijke dingen", geene „leugens !" De roman is
zuiver historie , de geschiedenis van iemand , die nog leeft.
Reeds in 1695 was elke roman in ons vaderland verdacht om
met het verhaal van ongelofelyke dingen v a n misbruyken en u leugens
op de mouw te spelden...." Deze volzin is onverstaanbaar , maar
komt geheel gelijk voor in den tweeden druk (by Philip V e r b e e k,
Boekverkoper op 't Hekelveld in de Swarte Byl-steeg, 1703, kl. 8°) en
in den vierden (bij denzelfden, maar nu ,,Boekverkoper, op den Nieuwendyk tussen de twee Haerlemmer-sluysen in de Luiterse Bybel, 1715
kl. 8°). In den vijfden druk (by A n t o n i Schoon e n b u r g, Boekverkoper,
1722, kl. 8°) leest men eindelijk een begrijpelijken volzin: ,,Hy zal u gesondt oordeel, niet als andere R o ma ns .... met het verhaal van ongelofelyke dingen doen misbruiken en u leugens op de mouw spelden...."
Deze lezing wordt ook in den zevenden en achtsten druk gevolgd.
2) Door mij gespatiëerd.
I) Door mij gespatiëerd.
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„ongelofelijke dingen" en ,,leugens". Het is de nuchtere zin
voor nuttige kennis en de overoude vijandschap tegen de verbeelding, die hier den romanschrijver in strijd met zijne eigen kunst
brengen.Welke ook de historische grondslag zij, waarop Hein sin s
met zijn „M i r and or" voortbouwde, ieder, die hem leest, weet,
dat waarheid en verdichting hier hand aan hand gaan. Het
is den schrijver niet te doen , om als voorlooper van het
Naturalisme onzer eeuw te strijden tegen de willekeur van
onwaarschijnlijke verdichting, hij poogt de harten van Nederlandsche lezers te winnen door te verklaren , dat zijn roman
geene „leugens" inhoudt.
In de tweede plaats stelt hij Mi ra n d or als een historisch
persoon, als zijn vriend voor, die hem noopt zijne wonderlijke
en vermakelijke avonturen ten papiere te brengen. Deze verklaring , ondanks alle bijzonderheden van pen, papier en inkt,
voor goeden munt op te nemen , gaat niet aan. Er is hier
niets anders dan de aanloop van een schrijver, die zich achter
den een of anderen zegsman wil verschuilen. De geschiedenis
van den roman geeft ons voorbeelden te over van eene zoodanige inkleeding. De middeleeuwsche roman van „De Ro s e"
wordt als een droom voorgedragen ; de Spaansche novelle van
Luis Velez de Guevara bevat in den titel „El diablo
c o ju e 1 o" (1641), even als de kopie van Lesage, „Le diable
b o i t e ux" (1707), eene toespeling op den niet onaardigen vond ,
om door de hulp van een boozen daemon de daken der woningen
te Madrid te doen oplichten en zoo aanleiding te vinden tot
een verhaal; onze vaderlandsche romanschrijver Will e m Kist
(1758-1841) deed een dergelijken greep, toen hij zijn ,,Rin g
van Gyges", of zijn „Wonderbril", of zijn „Speer van
I th u r i el" begon ; Van Al p h en laat een jongen zeggen :
'k Vond daareven een papiertje"

om een gedicht op de „V e r g e n o e g d h e i d" te schrijven en
Dickens verbergt in de klok van Mr. Humphrey de
novellen , die eenige vrienden elkander zullen voorlezen.
Dit neemt evenwel niet weg, dat Mi r a n do r eene historische
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persoon kan voorstellen , wanneer wij daarvoor met volkomen
recht den auteur zelven nemen. Dr. Ni c o l a a s Hein s i u s had
vrij wat door de wereld gezworven van zijne jeugd af; hij had zeer
veel beleefd, ondervonden, overdacht. In hoever hiervan de sporen
in zijn roman zijn te vinden , zal weldra blijken. Intusschen
dient er op gewezen, hoe hij, juist door het verzieren van
een zoogenoemden vriend , wiens „stijl" hij volgt in het verhalen , hoe hij , alleen zijn beide voorletters op het titelblad
plaatsend, zich wapent tegen de critiek. Hij weet , dat er in
zijn roman een paar tooneelen. voorkomen , die aanstoot zullen
geven bij ernstige, fatsoenlijke lieden. Hij weet ook, dat een
zeer groot deel der lezers in zijn vaderland juist met deze
„oubolligheden" niet het minst vermaakt worden. Hij besluit
ze derhalve te verhalen, maar schuift de verantwoordelijkheid
op den historischer M i r a n d o r, welken hij alleen zijne „stomme
pen" geleend heeft.
De armzalige uitvlucht toont , dat hij zijne landgenooten
goed kent. Geschiedenissen, die met vreugde onder de bescherming van Santa-Anna worden gesteld, mogen de voorname heerera elkaar na den disch sub rosa vertellen. De
familiepapieren van C o n s t a n t i n Huy g e n s zouden mij niet
logenstraffen , als ze maar werden uitgegeven ! Doch met
dergelijke aardigheden openlijk voor den dag te komen, streed
tegen de wetten der puriteinsche fatsoenlijkheid. Van daar
de verontschuldigingen door zoo menig auteur dikwijls op zeer
linksche wijze in het midden gebracht.
Mag men het met Hein sins' woord tot den lezer zoo nauw
niet nemen en in zijn „Vermakelyke(n) Avanturier"
eerre soort van eigen levensbeschrijving zien, men zij onmiddellijk op zijne hoede daarin niet te ver te gaan. Zijn roman is
ten volle roman, hoe hij hem ook inkleede. Slechts zijn karakter,
zijn levensloop , zijne neigingen spiegelen zich in zijn verhaal
af. Het grootste deel moet op rekening van verdichting of navolging van vreemde verdichting gesteld worden. Dokter Ni c o1 aas Hein si t s zou er niet op gesteld geweest zijn voor een
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pica r o te wonden versleten. Toch is zijn leven hier en daar
wel een weinig picaresk. De zaak van de Wagenbrug in 1677,
de manslag uit noodweer, en zijn zwerven door België, Frankrijk, Italië en Duitschland, zijne studie der a r c a na, zijne zeer
eigenaardige pillen, dit alles geeft hem iets verdachts. En zijn
„M i r and o r" getuigt dikwijls van deze bonte, woelige loopbaan.
Inzonderheid is dit het geval met zijne liefde voor het duel,
met zijne vaardigheid in het hanteeren van den degen. De
jonkman, die in gezelschap van een Engelsch kolonel en een
Hollandsch edelman — S c i p i o H i l l en W i l l e m v a n
Ni sp en twee vleeschhouwersknechts in een kouden Decembernacht bestreed en er een doodde , die daarom geheel zijn
leven buiten zijne geboortestad Den Haag en zijn geliefd Holland
moest zwerven , zou van dit feit minder berouw dan trotsche
zelfvoldoening gevoelen. 1 ) Dit straalt door in de beide deelen
van zijn schelmenroman, die in het schilderen van tweegevechten zijne wederga zoekt.
Het aantal degenstooten in den „M ir a n d or" uitgedeeld is
verbazend. Er wordt onophoudelijk gevochten, er vallen verscheidene dooden. In het eerste boek wordt een luitenant door
een student doodgestoken uit minnenijd, en de vader van
M i r a n d o r door een lakei van kant gemaakt uit woede over eene
kleêrmakerszaak. In het derde boek grijpt een duel plaats tusschen
Be l i n d o r en een Leuvensch student over eene besproken plaats
in den schouwburg. In het vierde boek treft men een nachtelijk
gevecht aan tusschen soldaten en Leuvensche studenten, wordt
M i r a n d o r door een sluipmoordenaar (L a Fleur) bijna
doodelijk gewond, en ziet men den herstelden M i r a n d o r
den broeder zijner geliefde I s ab el la op straat doorsteken.
Ten slotte tuchtigt Diana in mansgewaad den bluffer D o
R o d r i go de Br a c ca m o n t e met degenslagen . In het vijfde
boek wordt dezelfde door B e 1 in d o r andermaal getuchtigd.
In het zesde grijpt te Parijs een hevig straatgevecht bij nacht
1 ) Vergelijk het bericht van den heer A. L. H. Is i n g in het Novembernummer van dit tijdschrift (1884).
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plaats, daar Mi r a n dor , B e 1 i n d or en een bediende door
vermomde roovers worden aangevallen. De aanranders worden
gewond en gevangen. Niet minder gevechten komen in het
tweede deel voor. In het tweede boek treft Mir and or den
schelmschen S a i n t-A ma n t, die een pistoolschot op hem gelost
heeft, met een flinken degenstoot, en woont hij .een duel bij tusschen twee onbekenden te Atrecht. In het derde boek wordt
een duel tusschen M o n t l y o n en S a i n t - C l o u ingelascht,
waarbij beiden sterven en ziet men Mi r a n d o r in een hinderlaag van struikroovers vallen. Daarna doorboort M i r a n d or
den arm van zijn medeminnaar Brio n. In het vierde boek
komt de schaking van R o s a m i r e, hare bevrij ding door
Florimond en het duel van Philax en Florimond te
Londen bij Temple-Bar. Het vijfde boek , aan de lotgevallen
van Florimond gewijd, bevat maar een enkel gevecht en het
zesde slechts eene terechtstelling te Tyburn.
Al deze grootere, of kleinere schermutselingen met doodslag
en verwondingen zijn nog in zeer kleinen getale bij het aantal
stokslagen, die in de beide deelen van den „V e r m a k e l y k e (n)
A v a n t ur ier" van alle zij den vallen dicht als bagel. [n den
regel zijn het edellieden, die hunnen lakeien bevelen den een
of anderen lastigen indringer met stokslagsn de deur uit te
jagen. Het geweld heerscht overal, te Andwerpen, te Leuven,
te Parijs , te Londen. Straatrooverij en te Parijs door officieren
en wereldsche a b b é s zijn aan de orde , of liever aan de
wanorde van den dag. De tweede zoon van den Graaf d'A sp rem on t , de abbé, blijkt een doortrapte schelm te zijn, die ,
gemaskerd en met verloopen lakeien aangespannen, de voorbijgangers van beurs en kostbaarheden berooft. Dit alles, door H e i ns iu s bij zijne omzwervingen en in de werken zijner voorgangers
herhaaldelijk waargenomen, vormt het eigenlijk p e r s o o n l ij k
deel van den inhoud, het oorspronkelijke H e i n s i u s-element.
Bij Me nd o z a en Al e man wordt in het geheel niet gevochten,
dit begint eerst bij Q u e v e d o, Espinel en S o l o r z a n o, soms
komt eene schermutseling bij S o r e l , maar hevig en onop-
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houdelijk wordt er gevochten bij S c a r r o n en bij L esa g e.
Nog iets eigenaardigs bij H e i n s i u s is het re I z e n en
trekken zijner helden. Mirander komt uit Holland
naar Vlaanderen en Brabant, voorts naar Frankrijk (Parijs
en Lyon), eindelijk naar Londen. Fl or i m o n d reist
van Amsterdam naar Hamburg , Bremen , en door geheel
Duitschland, komt over Bonn en Keulen naar Maastricht,
om door Brabant, Vlaanderen , Zeeland , naar Atrecht en
Ostende te verhuizen en eindelijk naar Londen over te steken.
Mend oz a's L azarillo blijft in Spanje, gaat uit zijn dorp
Tejares naar Salamanca met een blindeman, voorts naar Toledo,
terwijl nij intusschen op weg daarheen te Maqueda bij een
priester zijn intrek neemt. Te Toledo dient hij den page van
een edelman en trekt later met een aflaatkramer naar het
platteland , totdat hij huwt en te Toledo blijft. De reizen uit
het tweede deel („La S e gun d a p art e de Lazarillo,”
1555) kunnen niet medetellen , omdat dit werk niet van
Men d o z a is en weinig te beteekenen heeft. G u z m a n de
Al f ar a ch e reist evenzoo door Spanje, van Sevilla naar Madrid,
dan naar Toledo eu Barcelona, om over te steken naar Italië,
waar hij eerst te Genua, later langen tijd te Rome en te Gaeta
toeft, om over Sienna, Firenze, Milaan en Genua met scheepsgelegenheid naar Barcelona te vertrekken , van daar weder
naar Madrid , om later te Alcala student te worden en op
nieuw naar Madrid en Sevilla te verhuizen , totdat hij
eindelijk een minder aangenaam verblijf op de galeien vindt.
De koddige B u s c o n, zoo als Don Pa b l o de Segovia van
Q u e v e do in de oude Nederlandsche vertalingen genoemd
wordt, bereist veel kleiner terrein en blijft binnen Spanje.
Geboren te Segovia , vroegtijdig als knecht van een student
naar Alcala vertrekkend, komt hij te Madrid onder de gauwdieven en blijft tuschen Segovia en Madrid reizen , tot hij
eindelijk met een troep tooneelspelers naar Toledo en Sevilla
vertrekt, om ten slotte te Valladolid een rijk huwelijk te sluiten.
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Mogen wij aannemen, dat H e i n s i u s door zijne liefhebberij in
schermen en duels op den degen , door zijne langdurige omzwervingen , aan zijn roman eene zekere p er s 00111 ij k e k le u r
heeft gegeven, niet minder heeft hij te danken aan Zijne voorgangers. In do eerste plaats is de aanleg van het boek ongetwijfeld naar Spaansch en Fransch voorbeeld opgevat. De algemeene karaktertrekken van den Schelmenroman zijn onmiddellijk
te herkennen. Al de Spaansche , Fransche en Hollandsche
Schelmenromans behelzen een levensverhaal, dat met de geboorte
van den held aanvangt — zelfs de Duitsche Schelmenroman
„Abenteuerliche Simplicissimus" in 1669 door Hans
Jakob Christoph von Grimmelshausen uitgegeven,
begint met een eerste hoofdstuk, getiteld : „V e r meid e t S implicii Bdurisch Herkommen und gleichfórmige
Aufferziehung". 1 )
Een hiermeê verbonden kenmerk is, dat de ouders van den
p i c a r o er zeer slecht afkomen. Bij M end o z a is de vader
van Lazarillo, zekere Thomas G o n s a l e z, gehuwd met
Antonia P er s , een watermolenaar, die, omdat hij meel
stal, in de gevangenis raakte en later als ezeldrijver van een
officier in een oorlog tegen de Mooren het leven verloor. 2
)

1) „Der Abenteuerliche Simplicissimus und andere Schriften von Hans Jakob Christoph von Grimmelshausen: herausgegeben von Adelbert Keller", Stuttgart, 1854— in de „Bibliot h ek des Litterarischen Vereins" XXXIII.
2) „Mijn vader, de hemel vergeve het hem, was opzigter over eenen
watermolen" — vertelt Lazarillo -- ,,welke aan den oever van de rivier
stond, en waarin hij meer dan vijftien jaren molenaar geweest was.... Ik
had naauweliiks acht jaren bereikt, toen mijn vader beschuldigd werd,
dat hij met te lange vingers getast had in de meelzakken van hen, die
daar lieten malen. Hij werd gevat, bekende alles , en werd door het
geregt gestraft. Ik vertrouw echter, dat hij in de eeuwige heerlijkheid
is ingegaan, wijl het Evangelie de nederigen van geest zalig noemt. Ten
dien tijde wierf men volk tegen de Moren, onder welken zich mijn vader
bevond, die, om het niet te vergeten, wegens het bovengenoemde geval
gebannen was; hij bekleedde onder hen de waardigheid van ezeldrijver
van een der heeren, en als een braaf knecht sneuvelde hij naast zijnen
meester."—„Het Leven, de Lotgevallen en Guitenstukken van
den kleinen Lazarus van Tormes.... uit het Spaansch vertaald door J. P. Arend,” Amsterdam J. J. A bbink. 1824.12°. bl. 18.19
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L a z a r i 11 o's moeder knoopt vriendschap aan met een Morisco,
een staiknecht, die ter liefde voor haar de stallen besteelt.
Door het onschuldig verraad van L a z ar i l l o komt de diefstal
uit en wordt de staiknecht gegeeseld en gebrandmerkt. 1 ) Uit
wraak geeft zijne moeder hem een blindeman tot meester. 2 )
Met de ouders van G u z m an d e Al f a r a c h e is het nog
treuriger gesteld. Guz m — het is een vaste trek, dat de
held van een picaresken roman altijd sprekende optreedt en
het geheel boek door aan het woord blijft bekent oogenblikkelij k , dat er zooveel slechts van zijne ouders bekend is,
dat hij het niet onder stoelen of banken zou kunnen steken. 3 )
Zijn vader is Grieksch van afkomst; heeft zich te Genua als
geldwisselaar geen goeden naam gemaakt, daar hij „met geld
te leenen op hooge interest de arme luyden -vilde." 4 ) Toch is
G u z m a n's vader vroom, daar hij „alle ochtens" zeer „devotelyk"
de mis bijwoonde. 5 ) Hij heeft evenwel op zijn geweten ,
dat hij , eens schip naar Spanje reizend, door Algerijnsche
kapers gevangen genomen, uit vrees Mahomedaansch werd, en
te Algiers eerre „jonge 1Vlorisque" huwde; 6) dat hij deze vrouw
„arm en beroyt" achterliet, na al hare goederen te gelde te
hebben gemaakt en naar Spanje vluchtte , waar hij weer
Christen werd en zich te Sevilla vestigde. 7 ) Vervolgens maakte
hij zulke goede zaken, dat hij „een lusthof tot St. Jan d'
Alfarache" kocht. Te Sevilla maakt hij kennis met Guz m an's
moeder, de „meestresse van een oud ridder." 8) De wijze
1) „Lazarus van Tormes", vertaald door J. P. Arend, bl. 14. 20.21. 22.
2) Aldaar, bl. 23.
3) „Alzoo het leven van mijne Ouders alom zoo bekend is , dat ik het
te vergeefs soude trachten te verbergen, behoord my hier geoorloft te
zyn de puere text van haer leven te melden. Dat nogtans weynig geschied:
want yder.... vermenigvuldigt of betrekt met floersjes van moy of leelijk
zyn dervoegen de zaken, dat u eerder het oprechte couleur van een geblankette Vrouw zou te bekomen zyn, dan de w a ar hei d." „H et Leven
van Guz man d' A l fa r ach e .. ; . " (door een ongenoemde). Amsterdam
1705, 12°. I. bl. 12.
5) Aldaar. 1. bl. 13.
6) Aldaar. I. bl. 14.
4) Aldaar, I. bl. 13.
8) Aldaar. I. bl. 17.
7 ) Aldaar. I. bl. 16.
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waarop de oude ridder bedrogen en G u z m a n's geboorte voorbereid wordt, is uitvoerig vermeld en teekent de bedorvenheid
der beide ouders nog duidelijker. 1 )
Even als de molenaar, vader van L a z a r i 110 , sterft de
vader van G u z m a n zeer schielijk; en daar zijne moeder „van
al te goeden Huyse (was), om voor dag-huer te gaan werken",
begon men groot gebrek te lijden en besloot hij vrijwillig het
huis te verlaten. 2 Ook Q u e v e do geeft geene andere voorstelling omtrent de ouders van zijn held , Pa b l o de S e g ov i a.
Deze is de zoon van een baardschrapper en een jodin Roquil la
genoemd, 3 ) ten minste P a bl o zegt, dat hij het gelooft. „Sy
was van redelijke goede hoop en tamelyk fraay, en om dieswille
maakten het meestendeel van de Vaarssen-maakers en Rymers
van Spanien verscheyden aangenaame werken op haar." ") Wat
de opvoeding van P ab 1 o betreft, hij meldt, dat zijn kleine
broer van zeven jaar oud den klanten, die door zijn vader
geschoren werden, het geld uit den zak stal. 5 ) Zijne moeder
„had so veele aanlokselen , dat sy alle degene , die by haar
verkeerden, betoverde", en speelde, om veel geld te verdienen,
de rol van „koppelaarster". Zijn vader raadt hem aan , om
„het ambacht van een Dief" te kiezen, daar dit door „d'alder)

1) „G u z m a n d' Alfarache," (door een ongenoemde.) I. bl. 18-22,

met twee uitslaande kopergravuren opgeluisterd.
2) „Zoo haast gedacht, zoo haast gedaan; en om niet bekent te worden,
zoo liet ik myn vaders naam vaaren en nam die van Gusman , van myn
moeder, in die steê, aan, daar ik de plaats d' Alfarache, alwaar ik toegestelt was, byvoegde." Aldaar. I. bl. 31.
3) „Vermakelyke Historie van den koddigen Buscon. In 't
Spaans beschreven door Don Francisco de Quevedo Villeg a s ... In ' t N e d e r d u y t s vertaalt (door een ongenoemde)". Amsterdam, by Jan ten Hoorn, Boekverkoper, woonende tegenover het
Heeren Logement in den Historyschrijver. 1699. kl. 8° bl. 173.
4)Aldaar, b1.173. Deze roman is gevoegd bij de overige werken van Quevedo,
die in het licht verschenen onder den titel van: „De vol-Geestige werken
van Don Francisco de Quevedo...." Amsterdam, Jan ten
Hoorn, 1699. I. deel.
5 ) Aldaar, bl. 174.
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eerlykste Luyden hedendaags geoeffend wordt". ') Weldra
gaat hij als knecht van een jong edelman naar Alcala en verzekert, dat hij de toestemming van zijne ouders daartoe niet
gevraagd heeft. 2 Weinig tijds later wordt hij naar Segovia
geroepen, daar zijn vader door beulshanden is omgekomen. 3 )
Vergelijkt men nu de drie geschiedenissen van L a z a r i 11 o,
G u zm a n, en P a b l o met de historie van M i rand o r, dan
blijkt het, hoe H e in s i u s gebruik heeft gemaakt van den arbeid
zijner voorgangers. Mi ran do r's vader is een kleêrmaker, die
door dronkenschap tot armoede vervalt; zijne moeder geeft die
der drie Spaansche p i c a r o's in zedeloosheid niets toe. Merkwaardig is de gelijkheid van hunne lotgevallen. Evenals
de barbier van Segovia, sterven de drie vaders zeer vroeg;
de molenaar van Tormes in den oorlog, de koopman
van Sevilla door eene ziekte, de Hollandsche kleêrmaker
door een degenstoot , als van H e in s i u s te wachten was.
Door dien vroegtijdigen dood komt er armoede in de gezinnen.
De moeder van L a z a r i 11 o ontdoet zich uit armoede en wraak
van haar zoon , even als die van M i r a n do r, die hem mishandelt, omdat hij hare minnarijen op onschuldige wijze verraden heeft. De vier knapen verlaten allen op prillen leeftijd
het ouderlijke huis, daar armoede en ellende hen de wijde
wereld injagen.
In een enkel opzicht wijkt H e i n s i u s van zijne Spaansche
meesters af. Hij maakt van M ir a n do r een vermakelijken
avonturier , geen bedelaar of dief. Alleen in den aanvang van
zijne loopbaan steelt M i ran dor een zilveren lepel, omdat de
schelmsche waard , die te Andwerpen zijn meester was , hem
„meer van (zijn) drinkgeld had afgenomen, als de lepel bedroeg. " In zijn geheelen levensloop blijft Mi r a n dor avonturier, maar eerlijk man; zelfs wint hij de genegenheid van
zijn edelmoedigen meester , den Markies , door tegenover de
Markiezin met goed gevolg de rol van den kuischen Jozef te
')

') „Historie van den koddigen Buscon" b1.175. 2 ) Aldaar. b1.185.
Aldaar. bl. 266.
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spelen, later zelfs in het huis van den Leuvenschen professor
die geliefkoosde rol nogmaals herhalende.
Daartegenover staat, dat H ei n siu s in het tweede deel een
echten pi caro teekent, als hij den Amsterdamschen straatjongen
Phil a x ten tooneele brengt , die in geslepenheid en laagheid
Pablo de Segovia en Guzman de Alfar ache zeer nabij
komt. Houdt men hierbij in het oog, dat H e in. s i u s zijn
avonturier als een zeer goeden vriend beschouwt , door wiep
hij een deel van zijne eigen lotgevallen kan doen verhalen, dan
is in dit opzicht deze afwijking van zijne Spaansche modellen
gemakkelijk te verklaren.
Eene hoogst opmerkelijke overeenkomst geeft de schildering
van den honger, die de vier knapen bij den aanvang van
hunne loopbaan hebben te lijden.
Het hardst van allen heeft L az a r i 11 o het te verantwoorden.
In zijn eersten dienst bij den schelmschen blindeman getuigt hij,
dat men „nimmer een gieriger en kariger schepsel gezien had." 1 )
Hij krijgt een „ellendig beetje" brood en omdat de blinde hem nooit
iets van zijn wijn geeft -- daar deze zelf de kan vasthoudt, opdat
niemand hem aanrake -- weet L a z a r i 11 o, „door een lang stroopijpje, hetgeen (hij) tot dat oogmerk gemaakt had ," den wijn
meester te worden , „want (hij) zette dit in de tuit der kan
zoog den wijn er uit en wenschte hem welkom binnen." 2
Nog veel meer honger heeft L az a r i l l o te verduren bij zijn
tweeden meester, een dorpsgeestelijke te Maqueda Het geheele
huis is ledig, er „was niets te eten, en men vond er niet hetgeen men wel in andere aantreft, bij voorbeeld, vleesch in den
schoorsteen , kaas in de kelder , of overschot van spijs in de
kast." 3 ) Tot spijs krijgt hij twee uien voor vier dagen, hij
sterft van honger. Des zondags mocht hij de „afgeknaauwde
,

.

)

1) „Ik verklaar u , dat zoo ik mij niet door mijne listen en behendigheid had weten te redden, ik meer dan eens, van honger zou gestorven
zijn. Want met al zyn verstand en beleid, bedroog ik hem en zorgde, dat
ik altoos, of ten minste meestentijds, het meeste en beste voor mij behield."
„L a z a r i 11 o de T o r me s," vertaling van J. P. Ar end. bl. 28.
3 ) Aldaar. bl. 51.
2) Aldaar. bl. 31.
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beenderen" van een lamskop napluizen, waarbij de priester hem
verzekerde , dat hij een beter leven had dan de paus. t) Na
drie weken meende hij van honger te vergaan , totdat hij
door een maaltijd in een sterfhuis wat herstelde en daarom
den hemel bad, dat er toch vele menschen het tijdelijke
mochten zegenen.
Daar al het brood van de kerk in een gesloten kist bewaard
werd, weet L a z ar i l l o eindelijk door een valschen sleutel de
kist te openen. De pastoor merkt oogenblikkelijk , dat het
brood verdwijnt. Hij begint met de brooden te tellen en zegt :
„Negen brooden en een stuk blyven er over." „Dat God
u negen plagen toezende !" denkt L a za r i 11 o. 2) Hem blijft
niets anders over dan het brood duizendmaal te kussen en er
de randjes af te peuzelen. Eindelijk vindt hij eene list. Hij
begint het brood uit te kruimen , en de kruimels op te eten
en legt het overschot in de kist. Zoo duet hij zijn meester
gelooven, dat de ratten door de gaten in de kist zijn gekropen. 3 )
De pastoor doet al de gaten dichtspijkeren. L az a ril1 o maakt
er des nachts nieuwe gaten in. Toen zette de pastoor een
rottenval met „ettelijke stukjes kaas" 4 ) in de kist, maar L a z ari 11 o at nu kaas en brood beide op. De buren verklaren het
voorval , want men herinnert zich, dat er vroeger eene slang
in het huis van den pastoor placht te sluipen. Deze is geheel
buiten zich zelven van angst, totdat een toeval hem op het
spoor van den wezenlijken dief brengt, waarna L az a r i l l o de
straf voor zijn misdrijf moet ondergaan. s)
G u z m an de Al f a r a c h e komt niet op dezelfde wijze met
vrekkige meesters in aanraking , maar beleeft door den hanger,
die hij na zijne vlucht uit Sevilla moet lijden, allerlei onaangename tégenspoeden. In een kroegje op den weg poogt hij
zijn honger te verslaan. De „valsch e waardin" zette hem „op
een scheef driestalletjen" en spreidde „een vuile handdoek over
') „L a z a r i l l o de T o r m es",vertaling van J. P. Arend. bl. 53.
) Aldaar. bl. 61.
3) Aldaar, bl. 63.
4 Aldaar, bl. 70.
5) Aldaar, bl. 71-78.
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een omgekeerde tobbe," een „oud potscherfje was zyn zoutvat,
en zyn drinkenskan was een vuile bak, al of er de hennen
gewoon waaren uit te drinken .... Zy bracht hem een servet ,
die meer een lazarusdoek geleek als wat anders, .... het brood
was tusschen swart en geel, heel beschimmeld, in. somma , de
eyers , het brood , water , kan , zo htvat , -waardin en al watter
was, geleek haar malkander, doch dewyle hy verhongert was
en mishaagde hem deze dingen niet; maar dokte hy alles, g elyk
het verken den draf gulzig in." 4 )
Deze eerste maaltijd van G u z m a n buiten de ouderlijke
woning heeft, wat de „vuile handdoek," de „o ag'ekeerde tobbe"
en andere bijzonderheden betreft, misschien tot voorbeeld gediend
voor M i r a n d o r's eersten middag bij den „geleerden" advocaat
te Brussel, waar hem koude paardeboonen en karnemelk worden
voorgezet. Nog is er eene kleine overeenstemming als $ e insin s zijn held M i r a n dor, na den eersten nacht bij den advocaat te hebben doorgébracht, des morgens doet te voorschijn kothen
met een gelaat, of hij „dien nacht de maselen gekregen" had,
daar hij door „een vyandelyke en niet Min verwoede menigte
van smagterige vlogen op een onchristelyke wys" besprongen
was. Zoo gaat het G u z m a n, als hij den eersten nacht
buitenshuis doorbrengt in een dorpskroeg. „De vlogen -- zegt
hij — „quamen my daer leggende met zulken meenigte op
het lyf, dat het scheen of m.yn lichaam in haar hongersnood
hun tot voedzel was gegeven geweest , zoodat ik voor waa r
zonde getwyfelt hebben, indien men my, op de groote merkt
van Sivillie of in myn moeders huis gezien hadde , of men
my zoude gekend hebben , want ik zach er zoo geplekt uit of
ik de kinderpokjes hadde gehad." 2)
voor het overige is er in dit opzicht --- de teekening van
walgelijke gierigheid — geen verder aansluitingsplint in den
roman van Mate o Al ê m an. Des te meér bij dien van
1 ) „Het leven van Guz man d' Alfarache...." door een ongenoemde (1705) bl. 35.
2) Aldaar, bl. 51.

3*

36

HQLLANDSCHE SCHELMENROMANS

M e nrd o z a. L a z a r i l l o lijdt honger door het geheele boek
heen , eerst bij den boozen blindeman , dan bij den vrekkigen
pastoor, eindelijk bij den hoogmoedigen Es c u d er o. 1 ) Bij
elk dezer drie personages is op meesterlijke wijze eene verschillende schakeering der gierigheid gegeven; bij den blinde
is de gierigheid uit nijdige hebzucht, bij den pastoor uit
schraapzieke vrekkigheid , bij den E s ouder o uit bittere noodzakelijkheid ontstaan. Van den laatste kan men eigenlijk niet
zegger, dat hij een vrek is , hij is eenvoudig arm, maar veelvoudig trotsch en praalziek , waaruit een voortreffelijk comisch
contrast ontstaat , als door Br e d e r o ó in zijn „S p a a n s c h e n
Br ab an de r" is getoond. He i n s i us heeft in het tweede
boek van zijn eerste deel de schraapzieke vrekkigheid van den
pastoor in zijn „geleerden" advocaat op nieuw belichaamd.
Het lijden van M i r a n dor, het afteren tot een geraamte,
de listen, om aan voedsel te komen, gelijken zeer op het verhaal van L a z a r ill o's worsteling met den honger. Voor de
teekening van den „geleerden" advocaat en zijn zonderling
costuum heeft IH e i n s i u s waarschijnlijk gebruik gemaakt van
eene bladzijde uit Quevedo's „Pable de Segovia"
Daar P a b l o in zijne jeugd te Segovia vriendschap heeft
aangeknoopt met Don Diego, zoon van Don Alonso de
C u n i g a, treedt hij bij zijn vriend als page in dienst , en
vergezelt hem in de kostschool van zekeren R a g o t. Ook hier
komen de beide jongelieden in het huis des hongers. De
kostschoolhouder R a g o t ziet er bijna zoo uit als de advocaat
van Hein si us. Quevedo zegt er van : „Hy droeg een
„Bonnet, die gansch met rattentanden doorboort was, ter oor„saake van het smeer datter op sat : die Bonnet was van een
„stof, 't welk voor desen laken was geweest en van een nacht„rok of tabbart, die voor henen naar 't seggen van sommige
„miraculeus zoude geweest hebben, want men kon niet bekennen
„van wat koleur, datse was : sommige sagense sonder hair
1

) E c u y e r, page , schildknaap.
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„aan , seggende, dat se van kikvorschen leder was gemaakt :
„anderen seyden , dat het een bedriegerye was; van verre geleek
„se sw art te welen en van dichte by v i o l e t ; hy droeg noch
„gordel, noch kraag, of beffe, noch hand-moutjes : eindelyk
„so als hy toegestelt en gekleed was , sou men hem voor een
„voetknegt van de Doot genomen hebben : daar logeerde noch
„rat noch muys tot synent : hy wist deselve te besweeren ,
„uyt vreese dat se de korsjes broodt, dewelke hy in syne
„sakken van 's avonds tot 's anderen daags bewaarde, opknab„belen souden ; syn bedde lag op d' aarde en hy sliep geduyrig
„op een zyde, om syne slaaplakens te minder te vergen; kort„om het was een aartsvuylik , en een rampsaligh Poët." ')
In den persoon van R a g o t komt veer wat aan den geleerden
advocaat herinnert. Deze laatste had een oud, van de muizen
beknaagd hoedje op uit den tijd van L e y c e s t e r, zijn ieren
buis en broek zijn van z wart vi o l e t geworden; tot in de
kleinigheden is de teekening gevolgd. Ter eer van Hein s i u s
mag er echter bijgevoegd worden , dat hij de comische zijde
der vrekkigheid beter heeft doen uitkomen dan Qu e v e do.
Deze geeft in zijn vlijmenden, brutalen stijl de heftigste satire,
die ooit op de Spaansche samenleving der zeventiende eeuw
is gemaakt; Hei n s i u s weet allerlei dwaze contrasten te "Auden, zooals uit de geschiedenis van de mislukte eierstruif en
van den „bespotten Druivendief" blijkt.
Het behoeft hier niet opzettelijk herinnerd te worden, hoe
het blijspel van Men an d e r tot M o l i è r e de gierigheid als
vruchtbare stof wist aan te grijpen en te geeselen. De scheimenroman heeft er niet minder toe bijgedragen om het aantal
vermaarde vrekken te doen stijgen. E u c ho, waren a r,
H a r p a g o n verschijnen nu in gezelschap van L a z a r i 110 's
blinden meester , van den pastoor van M a q u e d a, van den
E s c u d er o te Toledo, van den kostschoolhouder Rag o t te Segovia,
1 ) „Vermakelyke Historie van den koddigen Buscon"
(door een ongenoemde). Amsterdam 1699 , bl. 187.
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en van den „geleerden" advocaat te Brussel, die Mi r a n d o r zo o.
langen tijd honger deed lijden. ')
Nog in andere opzichten kan de vergelijking van den „V ermak e l y k e n A v a n t u r i e r" met zijne Spaansche voorgangers
moorden voortgezet. Het eerste boek van het tweede deel begint
met de geschiedenis van een „P a n l i k k er", 2 die zich aan de
tafel van den graaf d' As pr e m o n t indringt en door de lakeien wordt verwijderd. Hein sin s heeft deze episode allergeestigst behandeld. Bij een grooten maaltijd, door den Graaf
d' A s,, p rem o n t gegeven , verschijnt een ongenoodigde gast ,
die met zijn „nugter gevaat en smagterig gesigt" de aandacht
van den gastheer trekt , „dewyl hy niet bemerken kost , hem
oit van syn leven gesien te. hebben". Daarom meende de
Graaf, dat hij een dienaar, en daarna , dat hij een goede
vriend van den een of den ander zijner gasten was. Later
begint deze zonderlinge tafelschuimer allerlei snaaksche verhalen
te pas te brengen. Er wordt aan den gastheer gevraagd, wie
toch die grappige gast is? Van zijne zijde doet de graaf
d' A s p r e m on t stil rondvragen aan de heeren, of iemand
hunner hem soms heeft binnengeleid ? Niemand kent hem.
De gastheer monstert hem met toornige , de gasten met nieuwsgierige blikken. De „panlikker" gevoelt , dat hij iets moet
doen, om zijne scheeve houding te redden. Hij staat op,
„roepende, dat men hem een glas wyn brengen sou , om de
gesontheid van de Graaf te mogen drinken."
De Graaf voerde hem, daarna te gemoet, dat hij vooraf wel eens
zoude verlangen te weten, wie de persoon was, die hem zoo groote
eer wilde bewijzen ? „Den ander siende, dat alle de oogen van
„de tafel op, hem geslagen waren, en dat men een antwoord
„uit syn mond verwagte , dat hy vreesde , hoe goed hy het
)

,

{

I) In Sorel's „La Vray Histoire Comique de Francion"
(Legde, H. Drummond 1686) Tome II, p. 132-144, komt eene épisode
handelende over een schraperigen edelman, die door zijn zoon bestolen en
door zijne dochter bedrogen wordt. Ook deze Seigneur Du Buisson behoort
in de rij der comische gierigaards.
2 ) Tafelschuimer.
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„ook voorbragt, slim genoeg te sullen zijn , om de maaltyd,
„die by gedaan had van een banket van stokslagen gevolgt
„te sier, sogt sig door een quinkslag , van het ongeval, dat
„syn lenden dreigde, te bevryden. Derhalven doende, als o,
„hy hetgeen hem den Graaf vroeg, niet regt verstaan hadf
„gaf hy hem dit verkeert en ongerymt antwoort in 't Frans :
„Blanc, ou rouge , Monseigneur, ce m' est tout un;
„j' en p ren dr ay de t o u ts deug, p o u r montrer que
„je bois votre santé de tout mon coeur...." veinsende
„hiermede verstaan te hebben, dat hem de Graaf gevraagd had,
„of hy liever roode of witte Wyn dronk? De aardige manier,
„daar hy dese woorden mede wist voort te brengen, veroorsaakte
„so een vreesselyk gelag onder de Gasten, dat de Graaf vreesde,
,,dat se nooit weer ophouden souden .... "
Op deze wijze weet de parasiet zich aan tafel te handhaven.
De gastheer laat hem ongemoeid en besluit „hem een weinig
„voor de bouffon of de sot te houden, daar hy sig , gelyk al
„diegeen , die hun professie van het smarotsen en panlikken
„maken, sig getroosten moeten, seer gewillig toe vinden liet."
Al de gasten willen den indringer plagen. Een edelman, die
hoog in gunst stond bij den koning (L o d e w ij k X I V), maar
bekend was als een p a u v r e sire, liet zich zeer verwaten en
minachtend uit tegenover den geslepen tafelschuimer. De
gasten moedigden dezen laatste aan zich op hem te wreken.
„Derhalven... stelde hy hem dese navolgende vraag voor
„Mynheer..., dewyl ik de scharpsinnigheid van uw' overvlugge
„geest genoegsaam uit uwe reden vermerkt heb, so wenschte
„ik wel, dat gy de goedheid geliefde te hebben van my te
„seggen , dat, indien wy ten tyden van 0 v i di u s syn veran
„deringen leefden, en J u p i t er u, tot straf van uw sonden,
„in een dier wilde veranderen, en u de keur gaf, of gij in
„een paard, of in een Esel wilde verkeert syn, wat gy van
„beiden liever syn wilde? Op die vraag borsten al de Gasten
„van lachen uit , siende al met een open mond den Graaf
„aan, om te horen, wat hy hierop antwoorden wilde, die, hoe

`
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„rasend hy ook was, evenwel uit welstaanshalven ook gedwongen
„was te grimlachen, en syn gramschap aan de overige Gasten
„te verbergen , die , als het gemeenlyk geschied , nog dies te
„meer souden gelachen hebben. Ondertusschen drong hem den
„onbekende gestadig, om op syn vraag te antwoorden, die sig
„van de sot ontslaan willende, hem tot antwoord gaf, dat hy
„liever een paard wilde syn , dewyl hem een Esel een al te
„veragt dier scheen. En ik wilde liever een esel syn, berigte
„den ander, waarop de gasten nog meer als te vooren begosten
„te lachen , hetwelk hy siende , sei , so ras men een weinig
„van lachen opgehouden had , tegens de Graaf, de oorsaak ,
„waarom ik liever een Esel wil syn, is, omdat men die heden„daags aan Konings tafelen set , daar gy , myn Heer, indien
„gy een paard waart, wel van (daan) soud blyven. Naauwelyks had
„hy dese woorden gesproken, of daar ontstond een schaterend
,,gelach onder het geselschap , dewyl se wel merkten, dat dit
„op den voornoemde Graaf sloeg , die dikmaals de eer had
„van met den Koning te eeten."
De gastheer is zoo ingenomen met dezen zonderlingen, driesten
gast, dat hij hem gestadig bij zich ontvangt , tot groote ergernis
der pages en lakeien. Daar hij het al te bont maakt , geeft
de Graaf d' A s p rem on t aan zijne knechten last hem niet
meer te bedienen aan tafel. Terstond daarop werd den „panlikker" alle mogelijke smaad aangedaan. Daar hij „ons de
onreinigheid van de straten , G a l o s s e n , die men over de
schoenen trekt", draagt en die overschoenen op de trappen der
eetzaal laat staan, spijkert een van de lakeien een dier klompen op de trap vast. Toen men na den maaltijd de stallen
van den gastheer zou bezoeken, schoot hij haastig de klompen
aan en wilde verder gaan. Doch met den éenen voet gevangen
sloeg hij voorover en viel op den Graaf d' A s p rem o n t,
waardoor groot misnoegen ontstond, zoodat hij zich nimmer
meer in het gastvrije huis durfde te vertoonen.
Dit geheele verhaal is , zoo als menig ander , buiten het
verband van den roman , louter als een sieraad ingeschoven.
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Toch steekt eene wezenlijke verdienste in de geestige teekening
van den tafelschuimer, schoon ook hier weder de oorspronkelijkheid der teekening te wenschen overlaat. Tafelschuimers komen
reeds voor in de, nieuwe Attische comedie. Men a n der
heeft in zijn K ó) a 4 den Atb eenschen parasiet geschilderd , als
caricatuur van den edelen, waardigen burger , die, uit liefde
voor den Staat , allen eigendom gering acht en gaarne ten
offer breng t. ') Met genialen comischen zin heeft Men an d e r
het contrast van des tafelschuimers gewaande verachting voor
rijkdom met zijn nederigen deemoed tegenover een vermogend
gastheer in 't licht gesteld. Want zoodra de parasiet van zijne
bezittingen vrijwillig afstand heeft gedaan, moet hij zich als den
gast van den Staat beschouwen, welke hem, zoo al niet in het Prytaneum, dan' toch aan de tafels der burgers behoort te spijzigen.
De Latijnsche comedie van P l a u t us en T er ent i us deed
aan deze figuur maar half recht weervaren. Plautus hield
zich het dichtst bij zijn Grieksch voorbeeld , T e r e n t i u s let
niet meer op het eigenaardig Atheensch karakter van den
parasiet, maar maakt er den kruipenden vleier van , dien men
in de moderne letteren zoo dikwijls aantreft. 2) H ei n s ins
ontleende zijn „panlikker" het woord werd in 1615 door
Bre der o ó herhaaldelijk in zijn ,,M o o rt j e n" gebruikt -- waarschijnlijk uit A 1 e m a n, zijn geestverwant.
Als G u z man de A l f a r a c h e te Rome uit den dienst van
een kardinaal overgaat in dien van den Franschen ambassadeur,
verhaalt hij aanstonds , dat de tafel van dezen belegerd werd
door allerlei soort van panlikkers , en dat de lakeien deze
ongebeden gasten zoo goed mogelijk poogden te verjagen.
„De onbeschaamde , die ongenoot quamen , deden wy alle
„schelmeryen, de eene de heele maalteit over geen drinken
„gevende, andere een klein weinigje in een vuil kommetjen,
„zommige meest water in een stinkende roemer, en als sy wat
1 ) Dr. C. E. Geppert, „Die MenUchmen des Plautus mit
einer Einleitung ober die Characterrolle des Parasiten."
(Berlin, 1845). S. V.
_) Dr. C. E. Geppert, t. a. pl. S. XII.
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„goets op haar tafelbort hadden namen wy het zelve zonder
„vragen weg , en dat wij voor haar zetten , maakten wy soo
„zeer , gesouten of gepepert , dat het nauwelyks eetbaar was ,
„alle practyken zoekende om haar van onze tafel en wooninge,
„als schadelyke Horselen te verjagen." 1 )
Reeds hier blijkt het , dat H e i n s i u s zijn tafelschuimer uit
de historie van G u z m a n d e A l f a r a c h e had kunnen ontleenen.
en dit wordt nog waarschijnlijker , wanneer G u z m an de volgende geschiedenis er bijvoegt: „Het gebeurden eens , dat een
„Engelsman. . . . zeide, dat hy van des Ambassadeurs geslacht
„was en onder dit pretext quam hy dikwils onze tafel besoeken,
,,'t welk myn Meester gants onaangenaam was, door dien het
„zelve niet alleen loogens waren, maar hy daar en boven een
„botten onbeleefden Ezel zynde , niernant lust hadde met hem
„te con.verseeren .... Deze dan maakte op een avont aan den
„disch of 't paste of niet, een deel wyvepraatjes, het welk
„den Ambassadeur uitnemende verdroot, en 't zelve niet langer
„konnende verdragen , zeide (hij) tot my in het Spaans , dat
„de andere niet en verstonden , D e s e n d w a as m i s h a a g t
„my, G u s m a n, geeft hem z y n fooi. Ik vatten 't datelyk
„en dischten den Engelsman een deel gesoute herssenen en
„gerookte tongen voor , die hem uitnemende dorstig maakten :
„de wyn was excellent, die ik hem in een groot glas schonk,
„hetwelk hy alle ommesien suiver uitdronk; doen ik nu
„zag, hat hy de hoogte hadde , ontbond ik myn eene koussebant
„en knoopte die slappelyk rontsom. syn eene been, achter aan
„de voet van de schabel , daar hy op zat. Het tafellaken
„opgenomen zynde , stond hy op om weg te gaan: maar zoo
„haasten wilde hy niet stappen , of den reekel viel, zoo lang hy
„was op de vloer, neus en mont aan bloei, in voegen, dat hy weg
„gaande, naderhand van schaamte niet wederom dorst komen." 2 )
De overeenkomst der beide panlikkers-geschiedenissen is
te groot, om Hein si u s de eer eener oorspronkelijke vinding
1) „Het Leven van Guzman d'Alfarache" (door een ongenoemde)
Aldaar, t. a. pl. bl. 194.
Amst. 1705, bl. 193.
')
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te laten , schoon hem die eereer zeer vernuftige en nieuwe
inkleeding niet mag worden onthouden. Er zijn nog meer
trekken gemeen tusschen H e in s i us en Al e m a n in de verdere
mededeelingen omtrent de tafelschuimers, die door de lakeien
minachtend bejegend worden, maar zich zelven van wijn en
spijzen bedienen. Doch nog belangrijker is de overeenstemming
tusschen Heinsius en Quevedo.
Er is misschien aan Nederlandsche lezers geen enkele bladzijde van Hei n s i u s beter bekend, dan die , welke in de
,,Bloemlezing uit de prozaschrijvers der zeventiende eeuw" door
wijlen Dr. J. v Vloten is medegedeeld. Een „korstspringer of Dansmeester" komt aan Bel in dor en Mi r a n d o r
zijne opwachting maken , om hen de kunst van schermen en
dansen in dier voege te onderwijzen, dat zij al dansende schermen en al schermende dansen kunnen. Het loont de moeite
de aanspraak van den dwazen schermmeester bij. Heinsius
(II deel, late boek, bl. 48-50.) te lezen. Als meel hem vraagt,
wat hij eigenlijk in staat is , om te leerera, antwoordt hij:
„Het is een Courant defensief en offensief ofte een manier
„van danssen en. vegten te gelyk, hetwelk een Cavallier, die in
„het danssen beledigd word , seer nut en hoog-nodig is te
„weten, dewyl hy sig van syn belediger weet te wreken, en
,,tegens den alderverwoetsten bespringer, op een seer Galante
„wijs kan verweren , sonder eens van danssen op te houden,
,,als par exemple, myn Heeren (hier op kreeg hy een viool
„order syn rok van daan, daar hy een Courant op begost te
„spelen en op een belachelyke manier te danssen) gy siet
„wel, dat ik mi ses pas en drie Coupes gemaakt heb, en nu,
„volgens Cadence , genoodsaakt ben een andere te maken. Nu
„set ik den val, ') dat een van u beide de goetheid heeft van
„my, uit Jalousie, of om een ander motif , voor een Hondsfot
„te schelden, waarop ik twee pas, een Coupe, en een halve
„pirouette maak, drayende mijn regter arm met een aardige,
,

1)

Nu stel ik het geval.

44

HOLLANDSCHE SCHELMENROMANS

„negligeance na u toe, daar ik u, als (die) dese injurie verdiend
„heeft, op een Galante wys, een harde suflet mede geef,
„terwyl ik myn linker hand op het gevest van myn rapier breng,
„verwagtende dat gy van leder trekt, terwyl maak ik wederom
„twee pas, een Coupe, een gantsche Pirouette met een Capriool Trebu„chant, het welke een aardige swier aan het werk geeft. Siende,
„dan, dat gy my met het rapier in de hand verwagt, ontbloot
„ik het myne (hier op trok hy syn degen uit) sonder nogtans
„van danssen op te houden, quarteer myn lyf, leg met myn
„arm in de halve tierce, en geef myn onder-lichaam blood,
„om u hier door gelegenheid te geven om my een seconde
„te brengen , dat gy so ras niet sult gedaan hebben, of ik
„maak een volte , twee pas en een soort van een Jieurette,
„en breng u een quart degagé, die u in de borst, en uit
„de rogge weder uitkomt , batteer u kling, maak een pas
„terug en vervolg myn dans...."
Hier breek ik den woordenvloed van den vernuftigen dansmeester af. Hij blijft nog langen tijd zoo door spreken en
getuigt op nieuw hoe vindingrijk He n s iu s eene gegeven stof
weet uit te werken. Want nogmaals komt hem de eer der
vinding niet toe en moet men tot Que v e do's schelmenroman
„P a b l o de S e g o v i a" opklimmen , om den oorsprong dezer
dansmeesters-fantasie te ontdekken.
Wanneer P a b 10 , door den Hollandschen vertolker steeds
Bus c on genoemd, te Alcala tijding ontvangt van zijns vaders
dood en erfenis, gaat hij uit de academiestad naar Segovia
terug. Als opschrift tot dit hoofdstuk leest men: „S y n vertrek
van Alkala om weder te keeren naar Segovia: en
sijne ontmoeting van twee Sotten, die hem onderwegen de tijd deeden passeren, zijnde d' een een
Ingenieur, en d' ander een Scherm-meester." t)
Hier vindt men den dansenden schermmeester van H e i n s i u s
„Vermakelyke Historie van den koddigen Buscon" (door
een ongenoemde) Amsterdam, 1699, bl. 255.
1)
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voor het eerst. P ab 1 o ziet op zijn reis naar Segovia „van
„verre een gezadelde en ongetoomde Muyl-esel en een Man
„dichte by deselve, die in een Boek leek. .. wijders so stapte
„hy achterwaarts en weder voorwaarts , de armen uytstrek„kende , gelijk een Man, die aanleyt om te schieten en van
„oogenblik tot oogenblik d' eene arm over d' ander kruys„sende, en die duysent verscheyden postuyren al
„springende maakte...." '•)
Oogenblikkelijk herkent men Hein si us' voorbeeld. Later
komt dit nog beter uit, als P a b l o met den zonderlingen
springer een gesprek aanknoopt: „Hy vroeg mijn wiep het
„Rapier toe quam, 't welk ik op zyde had, ik antwoorde hem,
„dat komt my toe en het selve bekijkende seyde hy, de
„kruyssen van het gevest moesten langer veesen, om de slagen,
„die op het c e nt r ti m van deselve ge f o r m e e rt worden, te
„p ar ere n. Ik , die hem Boo veele onbekende termen hoorde
„seggen , vroegh hem, van wat konst hy professie maakte, hy
„antwoorde my, dat hy een er vare Schermmeester was, en
„dat hy 't op wat plaats het ook was, met den degen of met
„de ponjaart sonde bewijsen. Ik geloof dat, ik geloof dat
„wel , seyde ik fluks tegen hem , sodanig bevreest was ik ,
„dat hy my in een duel soude roepen. Om u de waarheyt te
„seggen, wanneer ik u cirkels maakende gewaar begon te
„worden, so sag ik u eer voor een Tovenaar, als voor een
„Schermmeester aan. Dat was, seyde hy, omdat ik een denk„beeld formeerde, 't welk my wegens vier cirkels in de gedagten
„was gekomen , en met de passer van de proportie, om het
„rapier van een Man, tegen welke ik een duel sal aanvangen,
„t' engageren , om hem sonder biecht te dooden, opdat hy niet
„klappen moge wie het gedaan heeft, en wanneer gy mijn
„aangetroffen hebt, so bragt ik de _ inventie tot de regelen
„van de Wiskonst. Is het mogelijk, seyde ik tot hem , dat
„daar regelen van de Wiskonst in syn ? Twyfelt gy daar aan?
,

-

2)

Aldaar , bl. 239.
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„antwoordde hy, nu de Wiskonst steekt er niet alleen in,
„maar ook de God-geleertheyt, de Wijsbegeerte, de Sang-koest
„en de Genees-koest. Wegens die laatste , seyde ik, twijffel
„ik geensints, vermits het eene Konst is, die handelt van
,,ymandt te dooden." 1 )
Niet meer dan rechtvaardig is het, Quevedo en Heinsius
vergelijkende en de eer der vinding aan den eerste toeschrijvende , de handigheid op prijs te slellen , waarmede de laatste
het thema heeft gevariëeerd. De half krankzinnige schermmeester van Quevedo is een dier bittere satiren, waarvan
zijn roman bij herhaling de schitterendste voorbeelden oplevert.
Voor de satire tegen den dwazen schermmeester had Q u e v e d o
eene historische aanleiding. Even als Heinsius was hij altijd
vlug om van leer te trekken. Een And alusis ch edelman,
Don L ui s P a c h e c o de N a r v a e z had een boek geschreven
over de Schermkunst naar al de regelen der Wiskunde. Q u e v e d o ontmoette dezen in het paleis van den
President van Castilië, den Graaf van Miranda, en noodzaakte
hem de dwaasheid van zijn stelsel te erkennen , daar hij hem met
den degen uit de zaal joeg. Hieruit volgde eene doodelijke
vijandschap , die Q ia e v e d o aanwakkerde , door in zijn schelmenroman den krankzinnigen schermmeester ten tooneele te brengen. 2 )
Heinsius denkt niet aan satire, hij wil in de eerste plaats
vermaken. Zijn ,Vermakelijke A v a n t u r i e r" vat alles van de
kluchtig-comische zijde op , daarom heeft hij den schermmeester tot dansmeester bevorderd, met behoud van het
zonderling brabbeltaaltje van het vak. Beiden vermelden het
geval in het voorbijgaan, als eene dier vele ingevlochten
verhalen, die den schelmenroman in het algemeen kenmerken. Heinsius eindigt zijne vertelling door te zeggen,
dat het luide lachen van B el i n d or en M i r a n d o r den dan1) „Vermakelyke Historie van den koddigen. Buscon."b1.240.
2) Reinhold Baumstark, „Don Francisco de Quevedo. Ein
spanisches Lebensbild aus dem 17. Jahrhundert." Freiburg
im Breisgau, 1871, blz. 29.
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senden schermmeester op de vlucht dreef, dat hij later vernam,
hoe dezelfde dwaas bij den koning L o d e w ij k XIV , „het
selve secreet geopenbaard hebbende , door syn bevel in de
p e t i t e s maisons of in het dolhuis voor al syn leven geset
was." (II deel , 1sten boek , bl. 50.)
Geheel anders loopt het met den schermmeester af bij
Q u e v e d o. Deze vertelt aan P a b l o, dat hij hem „wonderwerken met twee braadspeeten" zal doen zien. Wanneer ze te
Rojas zijn aangekomen , vraagt hij aan den waard van hunne
herberg, om hem twee „braadspeeten" te geven, daar hij meê
schermen wil. Daar deze juist gebruikt werden , stelde hij
zich te vreden met twee „schuym--lepels". Nu leert hij P a b 1 o
hoe hij zijne tegenpartij moet dooden. „Hy genaakte my noyt"
— zegt deze --- „(dan) op tien schreeden , maar hy drayde sigh
,„alleen rondom my en die ons in die postuyren gesien had ,
„elk met de lepel in de hand , die sonde geseyt hebben , dat
„wy eenige sekreee inventien hadden tegen een ketel, die door
„sterk kooken overliep ; wyders gansch hygende, alsof hy een
,,groote exercitie gedaan had , siet daar , seyde hy , het waar„achtig sekreet I) van de wapenen , maar niet van de h ande„lingen van dronke-bloeyeu , die een hoop oude lessen leeren
„en die sigh Schermmeesters noemen en niet als van suypen
„weten". ")
Na deze woorden komt er plotseling een vechtersbaas met
vervaarlijke knevels op den armen hals los stuiven , die nu zoo
snel als hij kan op de vlucht slaat. Des nachts valt er nog
een avontuur voor, waarvan H e i n s i u s wederom de herhaling
geeft. -- „Wy logeerden alle beyde op eene Kamer, „zegt P a b 10"
„elk deed siju avond-maaltijd en daarna gingen wy te bed,
„en ontrent ten twee uyren naar middernacht , so stout hy
„in 't hembd op , en begon op sijn hielen over de kamer te
1) Het herhaaldelijk voorkomen van dit woord bij den Nederlandschen
Q u e v e d o en bij H ei n s i u s wettigt het vermoeden, dat de laatste de
werken van den eerste in eene Nederlandsche vertaling heeft gelezen.
2) „Vermakelijke Historie van den koddigen Buscon",
(1699.) bl. 242.
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„gaan , maakende eenige sprongen voor en achteruyt en seyde
„duysent sotheden in een Wiskunstige taal. Hij maakte my
„daardoor wakker, en daarmede noch niet vernoegt zijnde,
„so ging hy aan de deur van den Waard kloppen, om een
„kaars te hebben, seggende, dat hy de vaste koest tegen de
„stoot gevonden had , de Waard gaf hem duysent vloeken ,
„omdat hy hem in sijn rust stoorde, en hy viel denselven so
„moeyelyk , dat hy hem een Gek noemde; 't welk hy over hem
„liet gaan, en quam weder in onse kamer , seggende tegen
„my, dat so ik wilde opstaan, ik de uytstekende koest , die
„hy.... uytgevonden had, sien soude en dat hy deselve
„aanstonts den Koning wilde gaan ontdekken vermits, er het
„gansche Christendom aan gelegen was". 1 )
Hetzelfde nachtelijk tooneel, dezelfde waanzinnige man in het
hemd, dezelfde waard komen bij H e i n s i u s voor. M i r a n d o r,
van Parijs naar Lyon reizende, om zijne teeder geliefde Clarice
op te zoeken, neemt zijn intrek bij een boerschen herbergier
in een klein dorp, elf mijlen van Parijs. Hij kan geen kamer
krijgen, tenzij hij die deelen wil met „zeker man, die met
(hem) gegeten en de mynen van een Quacksalver had, schoon
hij sulx niet was." M i r a n d o r moet er in toestemmen en
gaat te bed, terwijl de vreemdeling „gestadig de kamer met
Bene groote geswindheid op en neer ging, makende de belagchelij kste mynen van de wereld met syn gesicht en handen ,
als iemand , die in diepe gedagten was". Daar M i r a n dor
verhinderd wordt te slapen, vermaant hij den vreemdeling
naar bed te gaan. Deze ontkeedt zich, maar houdt zijn hoed
en pruik op , waarmeê hij zich te slapen legt. Te middernacht
trekt hij M i r a n d o r bij den arm en vraagt hij hem of hij
een vuurslag heeft, om de kaars te ontsteken , daar hem in
den slaap iets is ingevallen, waarnaar hij al eene maand had
gezocht. Daarna gaat hij naar de deur en schreeuwt luide om
licht. Alleen de groote hofhond antwoordt met woedend geblaf.
1)

„Vermakelijke Historie van den koddige Buscon", bl. 244
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De zonderling gaat in het duister naar de trap , en tuimelt
met een vreeselijk geraas naar beneden. De waard ontwaakt
en meent, dat er dieven zijn ingebroken, daar de hond steeds
doorblaft. De waard struikelt over den vreemdeling en slaat
tegen de trap, zoodat hij „twee van zyn beste tanden verloren,
en een bebloede en platte neus gewonnen had". 1) De vreemdeling zegt, dat hij licht noodig heeft en belooft den waard
schadevergoeding. Met eene kaars komen beiden in de kamer
bij Mi r a n d o r, die, zeer verstoord , maar zeer nieuwsgierig
tevens, verwacht wat de man zal te voorschijn brengen.
Deze, „nog met paruik en de hoed op hoofd, in het hemt,
en eene brandende kaars in de hand," neemt een stuk houtskool enteekent een kasteel op den muur. Dit kasteel zal de
koning hem geven „voor het ontdekken van een geheimenis,
daar syn gantsche Ryk en desselfs welvaren aan gelegen is.'
Nu heeft hij dien nacht eene „ingeving" gehad, hoe hij den
voorgevel van zijn kasteel zal doen bouwen , daar dit aan de
Loire in Touraine zou worden opgericht. Het gebouw zal
vierkant zijn en „boven plat, op zyn Italiaans en het heerlykste van allen sal syn, dat (hij) de Loire door eenige pijpen
boven over (zijn) kasteel wil doen lopen." M i r and o r vraagt
hem wat „het se c r e e t" mocht zijn, „dat hy den koning
(wilde) openbaren en daar hij het geld meende voor te krijgen,
om dat kasteel te bouwen." De nachtelijke wandelaar belooft
hem dit te zullen openbaren, noodra de waard de kamer zal
hebben verlaten.
Nu deelt hij Mirandor een groot geheim meê. „Syn
„alierchristelykste Majesteit" zal eerlang eene groote krijgsmacht
naar Holland zenden. ,,Dewyl ik in myn jeugd", — zegt de
1) In de Schelmenromans gaat het altijd zoo ruw toe. Als L a z ari 11 o
zijn blinden meester met den wijn bedriegt, slaat deze hem met de
steenen kruik tegen den mond, zoodat de scherven hem in het gezicht
vliegen en al zijne tanden los breken, „behalve die welke ik nog overig
heb" -- voegt hij er aan toe. „La z ar 11 o de To rm es," vertaling van
J. P. Arend, bl. 34.
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„nachtwandelaar - „dit Land genoegsaam doorreisd heb , om
„desselfs gelegenheid beter als een van dit gantsche Koning„ryk te weten , en dat my wel bewust is datse hun meeste
„land binnen vier-en-twintig uren onder water setten, en alles
„verdrinken konnen, dat daar op is, vrees ik , dat syn volk
„in 't midden van hun zegenpralen sou moeten onverrigter
„sake wederkeren , hetwelk een onafwasselyke schande voor
„desen zegen-ryken Monarch zyn sou. Derhalven heb ik, door
„lange studie, en gestadig nadenken , een middel versonnen ,
„om sig tegens hun sluisen en water-vallen te wapenen , en
„droog voets in hun Land en Steden te gaan. Dese middel is ,
„tegens U, myn Heer in vertrouwen gesproken , dat de Koning
„aan ieder van syn soldaten een paar schoenen van kurk hout,
,,dat , als gy weet , de eigenschap heeft van op het water
„meer als ander hout , te drijven, die rondom bepekt syn,
„omdat het water daar niet intrekt , doet geven, waarmede sy ,
„wanneer de Hollanders hun sluisen openen, over het water,
„als over het land, gaan sullen , sonder eens tot hun enkel
„nat te worden; en door dese uitvinding zal de Koning sig
„meester maken van Holland en Nederland". (II Deel 3de boek ,
bl. 118 124.)
Misschien zou men willen aannemen , dat Hein s i u s het tooneel van Quevedo op geestige wijze heeft uitgebreid door
den krankzinnigen ingenieur ten tooneele te brengen , maar
ook ditmaal zal blijken dat zelfs deze zonderlinge plannenmaker het eerst bij Q u e v e d o voorkomt.
(Words vervolgd)
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V. ( Vervolg.)
BEOORDEELING VAN „DE(N) VERMAKELYKE(N)
AVANTURIER."

Dat Hei n s i u s het geestig verhaal van den dansenden
schermmeester met Benige niet onaardige wijzigingen aan
Q u e v e do ontleende, bleek uit het voorgaande. Ook de persoon van den krankzinnigen ingenieur , die M i r a n d o r' s
nachtrust stoorde eh een kasteel op den muur teekende , dat
hij van den Koning van Frankrijk zou ontvangen voor een
geheim , 't welk hij dezen zou mededeelen, is bij Q u e v e d o
te vinden. Reeds het opschrift van het hoofdstuk uit zijn
„P a blo . de S e g o v i a", waarin de schermmeester optreedt ,
deed het vermoeden , want bet vermeldt P a b lo' s „ontmoeting
van twee Sotten, die hem onderwegen de tijd deeden pas seren, zijnde d' een een Ingenieur, en d' ander een
Scherm-meester."
P ab 1 o ontmoet den krankzinnigen ingenieur op zijne reis
van Alcala naar Segovia en knoopt met hem een gesprek aau.
„Wy vervolgden" — verhaalt hij --- „onse t' samen-reys, en
„van 't eene gesprek op 't ander geraakt zijnde, so vonden
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„wy ons in Vlaanderen, dat is te seggen , dat wy van die
„Provincie in gesprek. waren. 't Was doen dat by begon
„dollemnans praat te voeren en te seggen, die Landen staan my
„dierder als den Koning, want het zijn nu. 14 jaaren, dat ik
,,van seker advijs ben geweest, 't welk so het niet onmogelijk
„was, gelijk het is, het sonde reeds overal vreede zijn.
„Waarin bestaat dat dan , vroeg ik hem, 't welck te gelijk
„so betamelijk en so onmogelijk is , dat het niet geschieden
„kan ? Wie seyt u , antwoorde hij doen , dat het niet ge„schieden kan? Weet, dat het wel geschieden kan : want dat
„het onmogelijk sou zijn , dat Is een andere laak , en soo ik
„niet vreesde , dat ik u verdrietig sonde vallen , so sonde ik
„u verhaalen wat het is, maar de tijd zal komen, dat men
„het sien sal: want ik sta gereed om het met eenige andere
„werken te laten drukken, waarin ik aan den Koning toon,
„om Oostende door twee wegen te nemen. Ik bad hem van
„my deselve te willen seggen, en hy alsdoen in sijn sakken
„tastende, so toonde hy my d' afteykening van 't Fort van
„den vyand en van ons, en seyden tegen my, gy siet wel,
„dat de swarigheyt van de saak af-hangt van den arm der
„Zee, die daar legt: nu so wijs ik het middel aan, om deselve
,,gansch uyt te droogen en met Spongiën droog te maaken.
„Op dat séggen kon ik my niet onthouden een groote lagh,
„die my in de keel schoot, te uytten : maar in plaats van sig
„te vertoornen, so begon hy ook te lagchen; 't is waar, seyde
„hy, dat alle degene, aan welke ik myne intentie verhaalt
„hebbe, 't selfde gelijk gy hebben gedaan, so veel genoegen
„hebbenser in geschept." 1 )
De plannenmaker wil verder de zee bij Ostende twaalf
vademen vaneenklieven en andere reuzenplannen aan den
Koning mededeelen. H e i n s i u s heeft er wederom iets op
gevonden, om de vreemde stof min of meer te wijzigen. De
,

1

) „Vermakelyke Historie van den koddigen Buscon" (ver
-taldor
een ongenoemde.) Amsterdam. 1699. bl. 237 , 238.
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nachtwandeling van zijn Franschen ingenieur behoort nog aan
Q u ev e do's schermmeester, maar de plannen van den eerste
gelijken op die van den Spaanschen ingenieur.
Beiden hebben het op de Nederlanden gemunt, beiden
willen tegen het water strijden. Komt Q u e v e d o de eer der
vinding toe , aan H e in s i u s mag de lof eenex - vermakelijke
inkleeding niet onthouden worden. Een Fransch leger op
kurkhouten schoenen zegepralend over de verdronken polders
in het hart van Holland te brengen, klinkt geestiger, dan om
de zee bij Ostende leeg te scheppen „en met Spongiën droog
te maaken." ')
Bleek reeds uit vele voorbeelden , hoe ijverig H e in s i u s
van zijne lectuur der Spaansche schelmenromans gebruik
maakte , nog blijven er ter vermelding verschillende andere
bijzonderheden , die op overeenstemming of navolging wijzen.
Het karakter van den echten Spaanschen pica r o aan Mir an dor niet passend, heeft He in s i u s toch overal gezorgd ,
dat hij zijn voordeel deed met wat hij vond. Gu z m an d e Alfa r a c h e, een schooier en bedelaar van den echten stempel ,
wordt op zijne vlucht naar Madrid korten tijd knecht van een
schelmschen waard in eene kleine plaats, twaalf mijlen van de
hoofdstad. „Hier leerde ik" zegt hij — „de haver in heet water
vochtig maaken, om de helft te grooter te doen opswellen,
valsche maat te geven, met de handen wat uyt te krabbelen ,

1 ) In de episode van den krankzinnigen ingenieur ligt eene vingerwijzing voor den tijd, waarin Quevedo zijn „P a b 1 o" schreef. Ostende was
nog niet veroverd en dus kan deze roman vóór 1604 in handschrift voltooid zijn. Een ouder druk dan die van 1627 is T i c k nor (t. a. pl. I Th. S.
642) niet bekend. Dit behoeft ook niet. Vele werken bleven destijds
langen tijd in handschrift, voordat zij gedrukt werden. R e in h o l d
Baumstark („Don Francisco de Quevedo” (1871) S. 30) wijst
er uitdrukkelijk op : „Zahlreiche Schriften Quevedo's und seiner Zeitgenossen waren Jahre lang, zuerst unter vertrauten Freunden, dann in
weiterer, aber gewahlter Gesellschaft bekannt, bevor sie durch die Presse
an das Licht der allgemeinen Oeffentlichkeit traten ".

1
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ende een derde uyt de maat te stelen , voor de gene , die my
het voeden van haag Paarden bevalen." ')
Deze zelfde school van bedriegerij doorloopt M i r a n d o r op
zijne vlucht uit Holland , wanneer hij te Andwerpen booze
dagen slijt bij den Waalschen waard, die later door een zijner
gasten zoo deerlijk wordt getuchtigd. (I Deel, 1 Boek, bl. 37-60.)
In bijzonderheden en vreemde avonturen is Hein s i u s hier
evenwel veel rijker en uitvoeriger dan Al e m an. Daar hij
echter voor Mi r a n do r's later leven noch van G u z m a n's ,
noch van P a b 1 o's wed erwaardigheden kon gebruik maken ,
schiep hij den gauwdief Phil a x.
Deze laatste speelt alleen eene rol in het levensverhaal van
M i r an dor 's broeder Fl or i m o n d, dat in het vierde , vijfde
en zesde boek van het tweede deel wordt aangehecht als een
tweede roman. In Phil ax zijn al de schelmerijen van L az a r o, van G u z m a n en P a b l o vereenigd. Opmerkelijk is
het , dat sommige staaltjes der boeverij weder volkomen van
hetzelfde soort zijn. Als Florimond in zijne jonge jaren te
Amsterdam door den straatjongen Phi 1 ax in de kunst van
stelen wordt afgericht , komt de laatste op „een van de aardigste uitvindingen des werelds om aan geld te komen", zoo
als hij het noemt. Dit middel bestont in het zenden van
looze brieven met adressen aan bekende personen. Door P h i1 a x klaar gemaakt, worden de brieven door F l o r i m o n d besteld.
„Derhalven" zegt deze in zijn levensverhaal (II deel, IV Boek,
bl. 257) — „begaf ik my des anderen daags tegens (beurs-tijd)
heimelyk uit den huis, bestellende in minder als een uur al
de brieven , die hy my gegeven bad; daar ik omtrent de zes
guldens van geld aan kreeg."
Eene geheel gelijke soort van oplichterij kwam reeds vroeger
voor bij Q u e v e d o. Als P a b l o onder de ergste gauwdieven
van Madrid vervalt , ontmoet hij er een , die op zekeren avond
„II et Leven van Guzman d'Aifarache" (vertaald door een
. 1705. bl. 70.

ongenoemde)
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, meer als twintig brieven en so veele Realen" uit zijn zak
haalt. — „Mijn Leydsrnan" zegt P a b lo -- „seyde tegen
my, dat het vernuft van dien Ridder was , om bladen papier
in forme van Brieven te gaan uyt-deelen, op welke Brieven
hy behendiglijk de opschriften van de naamen van persoonen
van qualiteyt stelde ; en agt slaande dat die Heeren niet
'thuys waren, so bragt hy die Brieven, en deed hem het port
daar van wel betalen, tot vijf stuyvers het stuk, en dat hy
die oeffening pleegde, so dikmaals als het hem mogelijk was ,
sigh gestadigh aan nieuwe persoonen vervoegende." 1 )
Voor het overige toont P h i lag in zijne vroegere en latere
schelmstukken zoo volkomen het karakter van een Spaanschen
p i c ar o , dat hij slechts door het drinken van brandewijn en
het rooken van Goudsche pijpen zijne nationaliteit eene enkele
maal kan doen uitkomen. Het is overbodig dit is kleine bijzonderheden verder aan te toonen, schoon Al e m a n en vooral
Q u e v e d o hier vlijtig door H e i n s i u s werden geraadpleegd,
als de geschiedenis met de looze brieven genoegzaam aantoont. Belangrijker mag echter thans de vraag geacht worden,
hoe het staat met de oorspronkelijkheid van H e i n s i u s'
hoofdpersonen: Mirandor, Belindor, Isabella, Dorothea, Dtana, Clarice, Florimond en Rosamire;
;

hoe hij aan zijne talrijke erotische geschiede-

nissen gekomen is?
Het schijne niemand, dat de laatste vraag overbodig is.
E r o o s heerscht sinds onheugelijke tijden in den roman.
Van Heliodorus en Longus, van Apuleius en
Petronius, van Boccaccio en Montalvo tot Richardson, l'abbé Prévost, Walter Scott, Chateaubriand, Hamerling en Alphonse Daudet
heerscht E r o o s. Doch ieder tijdvak, ieder boek, ieder
kunstenaar heeft aan het algemeen menschelijke in den
1 ) Vermakelijke historie van den koddigen Buscon".... (vertaald door een ongenoemde....) bl. 291.
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hartstocht der liefde zijne eigenaardige schakeering weten te
verleenen. Daphnis en Chloë, Amor en Psyche vertoonen op bevallige wijze het eeuwig jonge drama der Liefde,
maar daarmede is de erotische stof niet uitgeput. De bekoorlijke Greksche kinderen openen den langen stoet der minnaars
en minnaressen uit volgende eeuwen, door de dichterlijke
verbeelding met den stralenkrans der eeuwige schoonheid
getooid. Lovelace en C1arissa, le Chevalier Des
G-rieux en Manon, Paul en Virginie, Atala en
Chactas, Phoebus en la Esmeralda, Marguerite
Gauthier en Armand Duval, Jean Gaussin en Sapho
verschijnen ten tooneele en ieder volgt met ontroerd gemoed
den ontzettenden strijd van den hartstocht, die hun leven
sloopt. Het thema blijft onsterfelijk, alleen de variatie behoort
aan de eeuw, aan het volk, aan het individu.
De Spaansche schelmenroman was uit den aard der zaak
het tegendeel van een erotischen roman. De langdradige
liefdeklachten der A m a d i s s en en 0 r i a n a' s, der D i an a' s en S eren o's begonnen zelfs Spaanschen lezers te
verdrieten in den tijd , toen M e n d o z a zijn „L a z a r i l l o"
schreef. M e n d o z a spreekt van liefde op spottend ironischer
toon. Eerst wijdt hij een snerpend woordje aan de minnarijen
van L az arillo's moeder en beschrijft dan op hoogst eigenaardige wijze hoe, La z a r i l l o huwt. De „Aartspriester van
St. Salvador" te Toledo sloeg hem een huwelijk voor met
eene zijner dienstmaagden. --- ,,Ik zag" — zegt de sluwe
p i c a r o „dat zulk een personaadje voor mij niet dan
zeer goed en voordeelig konde zijn, nam dus het aanbod aan,
trouwde met de maagd, en tot nog toe heb ik er geen
berouw van". ') L a z a r i 11 o telt de geschenken op, die de
Aartspriester hem jaarlijks geeft en voegt er schouderophalend
bij: „Kwade tongen strooijen uit, dat mijne vrouw het
bed van den Aartspriester opmaakt en ook zijn eten bei)

„L a z ar ill o de T o r m es",vertaling van J. P. Arend. bl. 147.
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reidt". 4 ) Gelukkig, dat zijne vrouw geen gekscheren verstaat,
en dat de aartspriester hem aanraadt zich aan geene kwade tongen
te storen. Hij antwoordt zeer onderdanig: — „Mijnheer!
„Ik heb besloten om mij op fatsoenlijke lieden te verlaten.
„Het is waar, dat eenige mijner vrienden mij er zoo iets van
„gezegd en mij meer dan eens verzekerd hebben, dat, vóór
„ons huwelijk, mijne vrouw reeds driemaal in de kraam gelegen
„heeft, waarvan zij , met allen eerbied, u mijnheer de schuld
„geven, wijl zij toen bij u diende". 2 ) Na deze woorden begon
zijne vrouw zoo te vloeken en te tieren , dat men geen raad
met haar wist. Sinds dat oogenblik gelooft L a z ar i l l o
natuurlijk aan hare eerbaarheid. Zijn geluk werd dan ook
bekroond door de geboorte van ,,een zeer schoon dochtertje",
't welk hij met vreugde begroette, omdat zijne vrouw „zwoer,
dat (hij) er de vader van was". 3 )
Een dergelijk huwelijk en dergelijke liefde zijn mijlen ver
verwijderd van de sentimenteele , smachtende genegenheid ,
die Mirandor voor Clarice, die Florimond voor
R o s a m i r e koestert. Zoo H e i n s i u s hiervoor niet bij
M e n d o z a ter markt kon komen, noch minder zou hij slagen
bij Al e m a n. De vrouwen, die in het levensverhaal van
G u z man de Alfa r a c h e optreden , hebben het in fatsoen
en achtbaarheid nog zoover niet gebracht als de meid van
den aartspriester te Toledo. Wanneer G u z m a n van gestolen
geld in die zelfde stad goeden sier maakt , merkt hij in de
cathedraal eene aanzienlijke dame op, die hem groet. Hij
volgde haar, liet kostelijke spijzen in haar huis dragen en wilde
met haar het avondmaal gebruiken , toen een zoogenaamde
broeder der dame verscheen, zoodat hij genoodzaakt was zich
onder „een vuile bemodderde waschtobbe" te verbergen. De
beide anderen verteren het heerlijk maal en laten hem in zijn
') Aldaar. bl. 148.
2) Aldaar. bl. 149.
3) Aldaar. bl. 156.
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kerker. Des anderen daags weet dezelfde bedriegster, hem
op nieuw in de kerk aansprekende, hare macht te herwinnen ,
zij noopt hem eene schuld van 150 realen voor haar te betalen
en verdwijnt dan met haar A l p h o n s e uit Toledo. 1 )
Op later leeftijd gaat het G u z m a n niet beter, wanneer hij,
na zijne zwerftochten als bedelaar, een eenigszins vermogend
man is geworden. Te Madrid poogt hij de liefde van een
„jong diertje, vrolijk, lodder en schoon als een Engeltje ,
maar echter loos" te winnen door kostbare geschenken. Ten
slotte verzoekt dit „diertje" hem „een Carmozijn Damaste
Mantel met goude Passementen geboort", die „duysent Realen"
kost. Zoodra hij haar dit heeft geweigerd, komt een „Commissaris met zijne rakkers" hem in hechtenis nemen, voorgevende ,
dat G u z m a n „deze dochter met gewelt zonde onteert
hebben". Voor twee honderd Ducaten wordt de zaak geschikt. 2
Als G u z zn a n later huwt, omdat men hem 3000 gulden
huwelijksgift aanbiedt , verkwist zijne vrouw alles en sterft
ze uit spijt, dat alles verteerd is. 3 ) Ten slotte trouwt hij
als student te Alcala ten tweeden male met de dochter eener
herbergierster , die een schandelijk bankroet maakt, zoodat hij
honger lijdt. Zijne tweede vrouw leeft van de gunsten harer
rijke vrienden en loopt met een zeekaptein uit Sevilla voor
goed uit zijne woning. 4 )
Het vrouwelijk personeel uit „de(n) V e r m ak el yk e(n) Av a nt u r ier" staat hoog er dan deze uitgezochte verzameling van
Spaansche diefeggen, afzetsters en lichtekooien. Toch heeft
ook H e i n s i u s in zijn roman een tweetal ontmoetingen
met dergelijke vrouwelijke bandieten verhaald. Aan het slot
van het eerste deel, in het zesde boek, wordt een „galant"
)

1) ,,Het Leven van G ii z m a n d' A l f a r a c h e" (vertaald door een
ongenoemde) 1705. I. bl. 93-100.
Aldaar. II. bl. 81-83.
')

3) Aldaar. II. bl. 89-99.
4) Aldaar. II. bl. 104-119.
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avontuur van B e 1 i n d o r medegedeeld. Deze heeft te Parijs
in de kerk der „Augustijnders" eene „oude , aanzienlijke Dame"
gesproken, die „hem gezegt had , dat eene zekere schone,
jonge eu voorname Gravin dodelijk op hem verliefd was".
Wanneer hij deze Gravin zijne opwachting komt maken, „was
(hij) niet weinig over haar schoonheid , kostelijke kleeding en
de meeiiigte van Diamanten , daar zij mede behangen was,
verwonderd, die hij onmogelijk om de grootte en de menigte
geloven kost, egt en fijn te zijn". Na eenige dagen van
minnelijken omgang, ontmoet hij haar in gezelschap van zijn
neef, den Markies de V a u b r u n, die haar niet wil groeten,
omdat hij haar al te goed kent. Zij heet madame de Bo r d a 1 o u r e , is uit Avignon gekomen met haar man , vroeger
kamerdienaar van een edelman. „Zij zou al lang gegeesseld
en gebrandmerkt zijn, indien zij het geluk niet had van zeer
wel met den Luitenant-Crimineel of de Opperschout van Parijs
te staan" — zegt de . V au b run. Eenige dagen later schrijft
ze B e 1 in do r om honderd Pistoletten ter leen , als vroeger
bij de inhoudsopgave is gebleken , en krijgt la Comtesse d e
l'Escroccade van Belindor een brood van vier à vijf
stuivers.
Veel ernstiger loopt het avontuur van M i r a n d o r (H e
deel, derde boek) af. In eene dorpsherberg , zes mijlen van
Moulins, ontmoet deze eene' dame , die hem hare geschiedenis
verhaalt en des anderen daags te midden van eene bende
struikroovers voert, welke hem met pistoolschoten kwetsen,
van alles berooven en voor dood laten liggen. Beide avonturen met Fransche p i c a r a' s zwemen het meest naar het
Spaansche voorbeeld uit de geschiedenis van G u z m a n de
Alfarache en uit Ubeda's „Picara Justina". Beide
geschiedenissen staan op zich zelven en maken een scherp
contrast met alles wat er van bet overig vrouwelijk personeel
uit „de(n) Vermakelyke(n) Avanturier" verhaald
wordt. Isabella, Diana, Clarice en Rosamire zijn
edele, teeder liefhebbende , trouwe , min of meer dwepende
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jonkvrouwen, echte „i n g e n u e s", die stroomen tranen vergieten over verloren gewaande levensidealen — in één woord
typen , die nooit in eenigen Spaanschen schelmenroman
gevonden moorden.
Toch heeft Q u e v e d o misschien het een of ander bijgedragen
tot de vorming van H e i n s i u s' heldinnenschaar. In 't
algemeen spreekt de auteur van „P a b l o de Se go v i a" met
nog snijdender ironie over vrouwen dan zijne voorgangers.
Op het eind van zijn boek echter heerscht een eenigszins
mildere toon. Uit de gevangenis verlost komt P a b 1 o onder
de heerschappij eener herbergiersdochter , die hem tot haar
slaaf maakt. In de beschrijving harer bekoorlijkheden gluurt
weder een booze satyr om den hoek: „Ik vond aldaar een
„Dochter van heel redelijke gedaante , blank en blond , loos ,
„dertel, en vrolijk; sy sprak een weynigh belabbert of brouwende,
„maar het mistont haar niet; sy ... prikkelde haar selven
„van schoone handen te hebben en maakte somtijds de schijn
„van haar voorhoofd te krouwen , om daar haar hand aan te
„brengen en deselve te doen sien ... " ') Voor het eerst begint
in deze liefdesgeschiedenis de rol der „minne-ceeltjes ," bij
Hein s i u s telkens den draad van het verhaal af brekende.
Doch P a b 1 o komt er slecht af, daar hij op de balustrade van
zijne blonde schoone willende klimmen een gevaarlijken val
doet , die hem langen tijd machteloos maakt. 2 )
Van meer beteekenis is P ab l o' s laatste liefde. Te
Sevilla ziet hij eene „jonge Juffrouw aan een venster , die
met een volmaakte schoonheid begaaft was , die niet meer als
vijftien jaaren oud scheen te wesen." 3) — „Ik wilde wel, dat
ik se niet gesien had" — roept P a b l o — „want sy heeft
myn siel gestolen." Toen hij aan tafel zat, kon hij niet eten,
1) „Vermakelijke Historie van den koddigen Buscon" (1699).
vertaald door een ongenoemde.... bl. 320.
2) Aldaar. bl. 321--328 .
3 ) Aldaar, bi. 346.
.
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zelfs geen woord spreken. Hij bracht den heelen nacht met
zuchten door en wordt door zijn vriend A l i s t o r getroost ,
met de verzekering , dat hij naar haar naam „qualiteit en
goed" een onderzoek zal instellen.
Dezelfde ziektegeschiedenis wordt in het derde boek van het
eerste deel van „de(n) Vermakelyke(n) Avanturier"
aangetroffen , doch veel uitvoeriger behandeld. Het is de geschiedenis van Mi rand o r' s eerste liefde voor de Leuvensche
juffer I s a b e 11 a. M i r a n do r wordt ernstig ziek van liefde,
P a b 1 o verziert daarentegen eene Spaansche list en weet zich
als knecht in de woning zijner Rose 11 a toegang te verschaffen een middel, waarvan zich A s s e lij n's Jan K la assen
met toepassing van een keukenmeidencostuum ruim eene halve
eeuw later zal bedienen.
En hiermeê eindigt onmiddellijk alle verdere vergelijking
van P a b l o's en M i r a n d o r's liefde. De beide hoofdpersonen stemmen alleen hierin overeen ,. dat zij zich voor
edellieden pogen te doen doorgaan , zooals uit de latere geschiedenis van M ir a n dor en Clarice duidelijk blijkt. Mag
neen dus in Quevedo het erotisch uitgangspunt voor de velerlei
mingevallen uit „de (n) vermakelyke(n) Avanturier"
vinden , toch heeft Heinsius de geschiedenis zijner helden en
heldinnen onder den indruk van andere bekende meesters
geschreven.
Voordat ik echter den Spaanschen schelmenroman ter zijde
schuif, daar genoegzaam gebleken is, hoe ijverig Hens i u s hem
op cijns stelt, dient niet vergeten te worden , dat hier een
enkel woord van opheldering noodig is omtrent E spin e l's
„Relacion de la vida y aventuras del Escudero
Marcos de 0 b r e g o n." Terwijl L e s a g e juist van dit boek
zulk een geniaal gebruik maakt , schijnt het voor Heins i u s
niet te bestaan. Verschillende oorzaken kunnen hiertoe medegewerkt hebben. Hoe bont ook het verhaal van dezen, zeer
uitvoerigen, roman moge geacht worden, men vergete niet ,
dat E spinel acht en zeventig jaar oud was , toen dit boek in
-

-
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1618 gedrukt werd , dat hij reeds in zijn eerste hoofdstuk over
zijn ouderdom spreekt 1 ) en dat hij als alle grijsaards eene
groote uitvoerigheid aan eene zeer vervelende liefhebberij voor
kleine preekjes over zedeleer voegt. 2 Juist deze telkens terugkeerende verhandelingen over den oorsprong van deugd en
ondeugd , die elk verhaal voorafgaan en volgen, hebben misschien
H e i n s i u s een tegenzin voor dit boek ingeboezemd. Dit
neemt niet weg, dat , hij toch een verhaal in den trant van
Marcos de Obregon invlecht. Ieder , die den „Gil B l a s"
gelezen heeft, herinnert zich de geschiedenis van Don Raphael
(Livre V, Chap I.) Zij is door L es a g e voornamelijk ontleend
aan E sp in el's „Marcos de Obregon" (Segunda Parte).
Jongelieden, die een speelreisje maken naar het eiland Majorca,
(bij L e s a g e Cabrera) worden in eene schilderachtige grot door
Turksche zeeroovers overvallen en naar Algiers gebracht.
Marcos de Obregon en Don Raphael beiden hebben het
geluk eene zeer vermogende Algerijnsche schoone te bekooren,
zoodat zij weldra fortuin maken en binnen korten tijd naar
Italië met hun eigen schip en slaven terugkeeren.
Wanneer M i r a n d o r (II deel, 1 Boek) met de postkoets van
)

1) In de Fransche vertolking van Le Sieur D au d i g u i e r, die onder
den titel: „Les Relations de Marc d'Obregon" te Parijs, 1618, —
dus in hetzelfde jaar als het oorspronkelijke (vergelijk Ticknor , t. 'a.
pl. II. Th. S. 219; en Dunlop , t. a. pl. Vol. III. p. 120). — het licht
zag, leest men in het eerste hoofdstuk de verzekering van des auteurs
hoogen ouderdom: „Bien que ceste intention (de raconter sa vie) me
soit venue un peu tard, sur les derniers iours de ma vie , estant desia
vieux & lasso , ie ne laisseray pas de la poursuyure aux interualles que
la goutte ne donnera, gardant tousiours en mon discours la briefueté
ioincte avecque l'honnesteté". Première Par t i e , p. 2,3. Juist dit
laatste is niet geschied. Esp i n el is meestal langdradig en al te uitvoerig.

2) De vertaler Da u d i g u i e r, die het boek ontving „de M a d r i l au
sortir de la presse", zegt in zijn „Advertissement au Lectevr" van
Espinel: „qu'il tient beaucoup de bons propos sans aucun
prop os. Ie cherchois un Autheur de ceste nation (Espagnole) , qui
ne fut point discoureur et i'av trouvé un homme qui ne faict que
babiller".
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Parijs naar Rouaan rijdt, om schoone Andwerpsche tapijten
voor den Graaf d' A s p r e m o n t af te halen , ontmoet hij een
scheepsofficier , die hem eene geschiedenis van Tunesische
zeeroovers verhaalt. Dit relaas stemt in de bijzonderheden
niet overeen met de geschiedenis van Marcos de 0 b r e g on,
geene sultane of betooverende Algerijnsche speelt er eene rol
in. De eenige overeenkomst is de strijd van gevangen genomen Christenen, die zich aan hunne slavenketenen pogen te
ontworstelen.
En nu mag de vraag op nieuw gesteld worden , naar welk
voorbeeld de hoofdpersonen : M i r a n dor, B e l i n dor, I s a b e l l a,
Diana, Clarice, Florimond en Rosamire gevormd zijn,
hoe He i n s i u s aan zijne talrijke erotische geschiedenissen
gekomen is ? Hij zelf erkende in zijn „V e r m a k e l y k e (n )
A v a n t u ri e r", dat hij een onvermoeid romanlezer was. Behalve
de Spanjaarden waren hem de Franschen zeer lief. Reeds werd
er op gewezen , dat Zijne vertolking van den geheel vergeten
roman van Du Verdier, „Le Chevalier Hypocondriaq u e" (1632), duidelijk zijne goede bekendheid met den Franschen
roman verraadt. Bovendien mag men aannemen , dat hij zich
weinig verdiepte in de romans van langen adem , in de tien
deelen van „L a C a s s a n d r e" of in de twaalf van „L a
Cléopatre", die La Calprenéde — noch in de tien deelen
van „L e G r a n d C y r us" of in de negentien van „L a
Cl élie", die Madelaine de Scudery het geduld hadden te volschrijven. Noch de heroïsche , noch de pastorale
roman kon tot de lievelingslectuur van Hei n s i u s behooren.
Hij moest zijn oog vestigen op de kleine groep van comische
schrijvers, die tegen de algemeene richting van den Franschen
letterkundigen geest in opstand poogde te komen. De sierlijke
vormendienst van het Hotel Ra m b o u i 11 e t, de classieke
geleerdheid van mannen als B alz a c en C h a p el ai n, de
geheele „groote" letterkunde uit het tijdvak van Lo d e w ij k
X[V had luttel bekoorlijks voor hem , hij koos de weinig
talrijke , comisch-satyrische auteurs: CharlesS o r e l de

200

HOLLANDSCHE SCHELMENROMANS

Sauvigny, wiens „Francion" in 1622; Jean de
Lannel, wiens „Roman satirique" in 1624; du Verdier,
wiens „Chevalier hypocondriaque" in 1632; Paul
Scarron, wiens „Roman Comique" in 1651; Furetière,
wiens „R oma n bourgeois" in 1666 verscheen en Madame
de Villedieu, wier „Annales galantes" in 1670 gedrukt
werden.
Van dezen heeft hij het meest gelezen in S o r e 1 en Sc a r r o n
en du V e r d i e r vertaald.
Het gemakkelijkst is het aan te toonen in welke betrekking
„de Vermakelyke Avanturie r" staat tot „La vraye
Histoire Comique de Francion". Heinsius heeft maar
half genoegen geschept in den uitvoerigen roman , dien S o r e 1
nooit als den zijne wilde erkennen , al spreekt deze met een
glimlach over den gewonnen bijval. 1 )
S o r e 1 was in de eerste plaats een hekelaar en in de tweede
romanschrijver. Hij hekelt alles wat zich in de Fransche
maatschappij onder L o d e w ij k XIII aan zijn oog voordoet:
het Rechtswezen , het Hof, de Letterén , de Wetenschap, de
Vrouwen, de fatsoenlijke straatroovers, die mantels stelen , de
kwakzalvers , den burgerstand , de lakeien. S o r e 1 is gebeten
op alle gemaaktheid , alle Herdergedichten , alle p r é c i e u s e s,
alle geleerde welsprekendheid , zoo als die van den grooten
epistolograaf J e a n- Louis G u e z d e B a l z a c (1595 —1654),
tegen welken in den persoon van H or t e n s i u s bet grootste
deel van zijn „Histoire Comique d e Francion" gericht
1 ) In zijne „B i b l i o t h è que fr an c o i s e" (1664) zegt hij glimlachend ":
„On tient, que ce peut être lui (Sore 1), qui a composé une H i s t oire
c o m i qu e remplie de chosen qu'il inventa et d'autres qu'il avait ouï dire....
Elle a été imprimée pour la première fois, it y a plus de quarante ans ,
et elle semble autorisée en ce que depuis si longtemps plusieurs se
plaisent autant à la voir que le premier jour , après plus de soixante
éditions de Paris, de Rouen, de Troyes, et d'autres lieux, outre qu' elle
a été traduite en anglais, en allemand et en quelques autres langues.
On croit que ce soit 1i un préjugé pour elle. Néamoins on peut dire que
les peuples s' abusent souvent". Geciteerd door D e m o g e o t — „Tab leau
de la littérature francaise un XVII Siècle". (1859). bl. 330.
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was. 1 ) Hij heeft in 1627 een roman in drie deelen door den
druk algemeen gemaakt onder den titel : „L e B e r g e r e x t r avagant, ou, parmi les fantaisies amoureuses, 1' on
volt les impertinences des romans et de la poésie."
Het voorbeeld van Ce r v a n t e s volgend, doet S o r e 1 hier
een herder L y si s ten tooneele verschijnen, die door de lezing
van tallooze herderromans en herdergedichten zijn verstand
verloren heeft , in een hollen boom valt en er niet weer uit
te voorschijn wil komen, omdat hij waant in een boom veranderd te zijn. In „La vraye Histoire Comique de Francion"
nadert hij den schelmenroman in zooverre, dat hij het levens-.
verhaal van een edelman mededeelt, die met alle rangen en
standen moet leven, daar hij arm is in den beginne en als
een echte p i c a r o moet zorgen op de eene of andere wijze
zijn brood te verdienen. Verschillende zonderlinge avonturen
worden telkens ingelascht ; de nieuwe personen deelen onmiddellijk hunne levensgeschiedenis mêe ; ontmoetingen met koppelaarsters en allerlei verdachte lieden worden met de ruwheid
van een R a b e 1 a i s, geenszins met den genialen overmoed
van dezen beschreven. Toch is het boek niet onderhoudend.
Eenheid en plan ontbreken. Franc ion vereenigt de zeldzaamste personen om zich heen, die hem gelegenheid geven
lange uitweidingen over. de verderfelijke richting van den
smaak in letteren en in wetenschap te maken. Opmerkelijk is het vooral , dat, spijt de bittere satire tegen alle
I) „Le plastron privilégié de Francion , c'est son ancien maitre de
collége, Hortensius , „dont le nouveau style étonne tout le monde." Or,
le pédant Hortensius n'est ni plus ni moms que 1' empereur des beaux
esprits du temps, la merveille de 1' éloquence francaise, celui qui avait
disait-on changé la république des lettres en une monarchie , Jean-Louis
de Balzac en personne. Vous le reconnaissez h des citations textuelles de
ses ouvrages que Sorel lui met dans la bouche." — De m o g e o t t. a. pl.
p. 337. — „Der Hauptpedant, Hortensius, dem Francion auch in Rom wieder
begegnet, ist eine Caricatur Balz ac's." Ferdinand L o t h e i s s en, „G eschichte der franzdsischen Literatur im XVII Jahr hund e r d." (Wien 1879) II Band. S. 472.
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mogelijke klassen der samenleving, er eene is , die S o r e 1
onschendbaar verklaart — de geestelijkheid 1 ).
Ondanks deze gebreken vond dit boek in de zeventiende eeuw
grooten bijval. Het stout optreden tegen de overdreven dwaasheden der Herderlitteratuur, tegen de gekunsteldheid van den
goeden toon in het hotel R am b o ui 11 e t en elders , de stoute
navolging van R a b el a i s in cynische woorden en anecdoten, dit
alles te zaam wekte belangstelling voor dezen eersten realistischen
roman in de Fransche letteren. Er verschenen zestig drukken
in den loop der zeventiende eeuw, tevens eene Engelsche en eene
Duitsche vertaling, doch daarna geraakte „F r an ci on" in het
vergeetboek. Men heeft den opgang van dit werk in de zeventiende eeuw op verschillende wijze verklaard. Van Fransche
zijde heeft men S o r e l als voorganger van M o l i é r e gehuldigd
heeft men er op gewezen, dat hij den „Bourgeois Ge ntilhomme" en vooral „le Marquis de Mascarille", den
loozen knecht uit „Les Précienses Ridicules", reeds vóór
M o l i ere had in het leven geroepen. Inderdaad, wanneer men
een tooneel uit het laatste blijspel met een hoofdstuk van S or el
vergelijkt , valt de verwantschap onmiddellijk in het oog 2
)

i) „Un Gentilhomme dit sur quelque propos, qu'il vouloit conter la
plus drollesse d' avanture du monde, & commenÇa ainsi : it y avoit un
Curs en nostre village, qui aimoit autant la compagnie d'une femme que
celle de son breviaire. Je vous supplie, Monsieur , de ne point achever,
dit alors Raymond" (de gastheer), „il ne faut point parler de ces gens la:
s'ils pechent; c'est à leur Evêque a les en reprendre, non pas a nous.
Si vous en médisiez , vous seriez excommunié, & l'on vous mettroit au
nombre de ces libertins du siecle , à qui l'on a tant fait la guerre. Ne
soyez plus si osé que de retomber sur ce sujet. Le Gentilhomme s'estant
teu, & toute la compagnie ayant trouvé la deffence de parler des Prestres
faite fort á propos, veu que Pon a deja tant parlé d'eux". -- „L a vr aye
Histoire Comique de Francion, composée par Nicolas de
Moulinet, Sieur du Parc." Leyde ches Henry Drummond, 1685.
Tome II p. 91.
Uit Sorel's „La vraye His2 ) Uit Moliére's „Précieuses Ridicules (1659). Scène X. toire comique de Francion",
„M a s c aril 1 e. — Que vous semble (Uitg. v. 1685) Tome I, livre VI,
de ma petit oie ? La trouvez-vous p. 320. — (1622) —
„Me tournant vers un autre encongruente 4 1'habit ?
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De m o g e o t schenkt warmen lof aan S or el en prijst hem,
omdat hij vóór La Br u y è r e de algemeene zwakheden en
gebreken der menschelijke natuur heeft getuchtigd , omdat
hij ondanks zijn verwarden stijl den roman der onafhankelijke
en geletterde burgerij heeft geschreven , terwijl ieder zich
beijverde op slaafsche wijze den hoftoon na te apen, 1 ) Een
minder vereerend getuigenis geeft de Duitsche geschiedschrijver
der Fransche Letteren in de XVII eeuw , F e r d in a n d
L ot h e i s s e n. Deze verwijt So r el, dat zijne zedelijke
droit, j'en vis deux qui parloient
C a t h o s. — Tout-à-fait.
M as c. — Le ruban en est bien ensemble, & n'eut plus d'attention
choisi.
que pour leurs discours: quel jugeM ad e lo n. — Furieusement bien. ment faites vous de mon habit, disoit run, n'est-il pas de la plus belle
C'est Perdrigeon tout pur.
M a s c. — Que dites-vous de mes étoffe, pour qui jamais l'on ait payé
la douane à Lyon? Mon tailleur n'encanons?
Mad. -- Its ont tout-à-fait bon tend it pas bier. les modes? C'est
un homme d' esprit ... mais que me
air.
M as c. -- Je puis me vanter au moins direz-vous de mon chapeau? Cette
qu'ils ont un grand quartier plus forme vous plait-elle? Helas! Monsieur, repondit 1' autre, je trouve
que tous ceux qu'on fait.
Mad. — Il faut avouer que je tout ce que vous avez extremement
n'ai jamais vu porter si haut l'414- parfait; tant plus je vous contemple,
tant plus je suis ravi d'admiration:
gance de l'ajustement.
M a s c. — Attachez un peu sur ces je ne croy pas que les angel soient
gants la réflexion de votre odorat. mieux vestus dans le eiel que vous
Mad. — Its sentent terriblement l'estes sur la terre... Seigneur Dieu,
bon.
vous estes un Adon... que cette
C a th. -- Je n'ai jamais respiré dentelle si Bien retroussée a d'appas
une odeur mieux conditionnée.
pour meurtrir un coeur! toutefois
Masc. — Vous ne mes dites riep en voila un costé , qui a esté froissé
de mes plumes! Comment les par vostre chapeau , dont les cords
sont un peu trop grands... ! je shay
trouvez-vous?
C at h o s. — Effroyablement belles !" bien que vous avez assez d'autres
rares vertus, car vous avez des bottes
les mieux faites du monde,"
1 ) „Pour présenter aux sujets de Louis XIV les joyeusetés rabelaisiennes de Sorel , it fallait un poëte qui j oignit á la verve comique du
XVIe siècle l'élégance du langage, la délicatesse du gout, la précision du
style, la perfection admirable de la forme littéraire. Pour acclimater
l' esprit gaulois à la cour, it ne fallait rien moins que Molière." D em o g e o t,
t. a. pl. p. 341.
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bespiegelingen aan het einde van ieder galant avontuur zeer
verdacht zijn, dat zijn stijl mat en zonder eenige verheffing blijft;
dat zijne personen of laaghartig of liederlijk handelen en dat het
geheele boek zonder samenhang en zonder smaak is geschreven.
Ten slotte meent L o th e i s s e n, dat de buitengemeene bijval,
aan „F r a n c i o n" geschonken, voor het grootste deel moet
worden toegeschreven aan „d en e i n g e s t r e u ten o b s c o n e n
Geschichten" 2
Het Fransche oordeel moge wat optimistisch van tint zijn,
het schijnt nader bij de waarheid , dan het Duitsche vonnis,
dat minder op een diep indringen in de Fransche maatschappij
der zeventiende eeuw dan op een hooghartig ijveren voor de
geschonden fatsoenlijkheid berust. Van dit laatste kan zeker bij
onzen H e i n s i u s geene sprake zijn , als men de vraag stelt ,
wat deze aan de lezing van S o r e 1' s „F r a n c i o n" te danken
heeft voor zijn „Vermakelyke(n) Avanturier"? Het
schijnt mij, dat een der stuitendste tooneelen uit M i r and o r's
leven — de ontmoeting met de Markiezin (I Deel, II Boek,
bl. 108. 109) aan de meest Rabelaisiaansche tafereelen van
,,F r a n c i o n" (Tome II, Livre VIII, p. 84, 85.) herinneren.
Voor het overige heeft H e i n s i u s dezen roman maar zeer
van verre gevolgd.
Enkele plaatsen komen evenwel ter vergelijking in
aanmerking. Het begin van het eerste deel van „F r a n c i on"
verreweg het geestigste stuk van het geheel -- levert
een paralel met onzen „V e r m a k e l y k e (n) A v a n t u r i er ".
Men herinnert zich de zonderlinge geschiedenis van den
verliefden kok, meester Simon (I Deel, V Boek, bl. 272
—298). Door list van B e 1 i n d o r en M i r a n d o r wordt
de oude dwaas in de handen van een troep „Heidens" overgeleverd. Hij ondergaat allerlei angstverwekkende plechtigheden te middernacht „op een kruisweg" in het bosch. Eene
oude heidin maakt met een stok een ronden kring, waarin
).

2)

T.

a. pl. II Band. S. 475.
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meester Simon moet nederknielen, „na(dat) zy hem geboden
had zig naakt tot aan de middel te ontkleden". Daarna wordt
hij geblinddoekt en den armen bloed allerlei kwelling aangedaan. Vervolgens „deed sy hem onder een hogen eikenboom
„op de buik nederleggen. Daarna wierp sy een lang touw,
„daar aan het einde een steen aangebonden was, over
„een dikke tak van den boom, met het welk zij hem
„de handen en de voeten te zamen op de rug vast bond en
„door hulp van haar makkers in de hoogte trok, latende hem
„omtrent een mans lengte van de aarde hangen".
Dat deze geestelooze en wreede aardigheid aan het eind der
zeventiende eeuw voor zeer vermakelijk werd gehouden, staaft
de tevredenheid van B e I i n d o r en Mi r a n d o r, als zij den
goedhartigen Markies op de hoogte der zaak gesteld hebben
en deze ,,daar niet weinig vermaak in schepte", (zoodat hij)
„zulks dien eigen dag nog aan Cl a r i m o n d (een edelman)
„en Diana (zijne dochter) verhaalde, die deze pots niet minder
„als ons deed lachen"!
De inhoud evenwel der geheele vertelling is niet oorspronkelijk. Uit het eerste deel van „F r a n c i o n" blijkt, dat ook
S o r el op de hoogte dezer geschiedenis was. Hij verplaatst
ons naar een kasteel in Bourgondië en laat diep in den nacht
een oud man , V a l e n t i n, c o n c i e r g e van het slot, in het

woud dwalen. Deze neemt een bad onder aanroeping van
allerlei tooverspreuken, terwijl hij zich geheel in het. zwart
kleedt en een masker voor het gelaat bindt. Ook hij maakt
een toovercirkel, ook hij beeft voor de daemonische machten,
die hem zullen mishandelen. ') Ook hij knielt in het midden

1) „Il traca sur la terre na cercle dedans une figure triangulaire , avec
un baston, dont le bout estoit ferré, & comme it estoit prest á se mettre
au milieu, un tremblement luy prit par toutes les membres , tant it estoit
saisi de peur à la pensée , qui lui venoit , que les demons s'apparoitroient bientost à luy." „H i s t oh. e c o m i q u e de Fran c i on",
Tome I p., 4.

14
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van den toovercirkel, ') ook hij hoort vreeselijk gehuil, ook
hij wenscht zich duizend mijlen van die plek, maar, om met
H eins i us te spreken, „nu was het te laat, hij had den duivel
ingescheept, hij moest hem overzetten". Ook hij steekt als
meester Si in o n, de kok, zijne vingers in de oorera; ook hij
klemt zich aan een boom vast. 2
Plotseling worden hem
beide handen gegrepen en met een touw aan den boom
gebonden, zoodat hij, hoewel anders van houding en richting,
toch evenzeer gekluisterd is als meester Simon 3 ). Ook hij
durft niet om hulp schreeuwen , uit vrees voor de booze duivels,
die hem zullen tuchtigen. En als in den vroegen morgen
boeren hem vinden, drijven zij evenzeer den spot met hem ,
als de boeren van den Markies deden met meester Sim o n 4
)

).

1) „Le desir passionné, qu'il avoit de parachever son entrepise, le
contraignit á la fin de se mettre à genoux dedans le cercle." — Fr ancion", I, p. 5.
2) ,,Estant arrivé à un orme, it l'entourna de ses bras, comme (Francion)
luy avoit conseillé." „Francion", I, p. 7.
3) „Mais comme it estoit en cette posture, it se sentit soudain prendre
les mains; quoy qu'il táchast de toute sa force de les retirer, it ne le
put faire. Elles furent incontinent liées avec une corde." — „F r a ncion", I, p. 9.
4)

Men vergeli}ke :
„Fran c ion," Tome I , livre I
p. 29 & 30. „Quelques villageois
s'éloignant du reste de la trouppe,
s'en allerent à cette heure -la près
du clos ou estoit Valentin, qu'ils
ouïrent crier a haute voix. lls s'approcherent du lieu, oil ils l'avoient
entendu, ne croyant pas que ce fust
luy. Its furent infiniment estonnés
de voir cet épouventail , couvert
d'habillements extraordinaires,attaché
à un arbre. En se tempestant la
nuit, son capuchon lily estoit tombé
sur les yeux , de Celle sorte qu'il
ne voyoit goutte & ne navoit s'il
estoit deja jour. .. Les païsans
,

en „Vermakelyke(n) Avantur i er," I deel, 5 boek , bl. 292 — 294.
„De Boeren , die door het geraas
van de honden niet anders geloofden,
àls datze een wolf in 't gesigt hadden, volgden de honden, en waren
niet weinig verbaasd, wanneer se de
desperate figuur van den rampspoedigen kok in 't oog kregen. De
berenhuid , de doek , die hem voor
de oogen gebonden was, waren oorzaak, datse niet wisten voor wat
voor een monsterdier, dat ze hem
nemen zouden... Soo ras de Boeren
gehoord hadden wie hy was, wilde
een ieder van hen de eerste zyn om
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Schoon de bijzonderheden niet allen overeenstemmen , geldt
toch voor V a l e n t i n, zoo goed als voor meester S i rn o n,
dezelfde aanleiding tot hun zonderling gedrag -- de liefde op
rijpen leeftijd , waarvan H e i n s i u s deftig beweert : „v e n i t
Amor f e r i o r q u o s e r i o r". Beiden wanen , dat zij door
tooverkunsten de liefde hunner D u l c i n e a' s en de frissche
krachten van hun vervlogen dertigjarigen leeftijd zullen
herwinnen. Het is dus duidelijk, dat S or e1 zoo goed als
Hein si us naar dezelfde bron arbeidt , en mij schijnt het
waarschijnlijk toe , dat beiden dezelfde Italiaansche novelle
hebben bewerkt , daar noch in de Spaansche, noch in de
Fransche letteren van dit tijdvak een spoor dezer sproke te
ontdekken is.
Voor het overige vindt men hier en daar nog sporen van
overeenkomst tusschen S o r e l en H e i n s i u s. F r a n c i o n
verhaalt een groot deel van zijne levensgeschiedenis te bed
liggende, 1 ) even als F 1orimond die te bed aan Mirandor
De Parij sche str. aatrooverij wordt door beiden
vertelt. 2
beschreven. S o r e l bericht, dat er te Parijs aanzienlijke
schooiers leven , die mantels stelen 3 ) en Hein s i u s vertelt ,
dat een abbé, zoon van den Graaf d'A s p r e m. o n t , des nachts
met gauwdieven „de luiden (pleegt) aan te vallen en hen
met geweld de beurzen" afneemt. 4) Dat edellieden en wereldsche abbé's onder het roovergespuis een voorbeeld geven,
schenkt S o r e l de gelegenheid tot eene aardige woordspeling :
de burgerlijke dieven heeten „t i r e- l a i n e s ," maar de adel)

le reconnurent & considérant
l'etat ou it estoit, s'en retournerent
vers leur Curé, pour luy conter ce
qu'ils avoient veu."

den Markies tyding hiervan te brengen, om het boon-broot te verdienen zonder aan de verlossing en
den ellendigen toestand van den
armen kok te denken."

1) Tome I, livre I, p. 46, enz.
2) II deel, V Boek , bl. 292, enz.
3) Tome I, livre II, p. 78, 79.
4) I deel, VI Boek-, bl. 308.
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lij ke „t ir e- s o y e s". Eene hevige liefde, door Fr a n ci o n
voor zekere Diane opgevat , begint in de kerk 1 ), even als
M i r and o r' s genegenheid voor I s a b e 11 a in de Jezuitenkerk te Leuven aanvangt. 2)
Mi r a n d or' s kennismaking met de moeder zijner Cl a r i c e
grijpt onder dezelfde omstandigheden plaats, als Franc i o n's
ontmoeting met „certaine Demoiselle de la ville de Tours ,
„qui estoit venuë à Paris pour un procés. C' estoit. . . . une
„deliberée , si bien que son mary, qui avoit les goutes ,
„l' avoit laissé aller solliciter ses affaires. Un de mes amis
„me 1' ayant fait connoitre .... pour 1' obliger à me vouloir
„du bien, j' employay tons mes amis à luy faire rendre bonne
„& briève justice." 3) Doch hier moet men de vergelijking
terzijde schuiven , daar Mi rand o r. het hof maakt aan de
dochter der dame uit Lyon en de dame uit Tours geene
dochter naar Parijs heeft meêgenomen.
In beide boeken wordt het kwakzalvershandwerk beschreven en het geheim der zalven en geneesmiddelen verraden.
Fl o rim on d: dient bij een schelm en boerenbedrieger, die „den
„gantschen nagt doorbragt met zalven en pleisters te maken ,
„daar hy niet anders als Was en Terpentyn toe nam , gevende
„hetzelve door eenige verwen so een kleur, als hy begeerde.
„Hy kookte ook eenige kannen gemeen water , daar hy voor
„een stuiver of twee blauwsel in deed , en daarna in eenige
„kleine flesjes goot, verkopende hetzelve naderhand voor een
„heilzaam oog-water." 4 ) Francion bereidt zijne zalven uit
boter , was en olie en zorgt er voor, dat de boeren er geen
nadeel van ondervinden. 5 ) Beide kwakzalvers gebruiken de

1) Tome I, livre V, p. 299.
2) I Deel, III Boek, bl. 144.
3) Tome I, livre VI, p. 359.
4) II Deel, V Boek, bl. 266.
5 ) „Francion, pour se donner du plaisir, avoit employé toute la nuit
á faire plusieurs onguents avec du beurre, de la cire , de l'huile , du jus
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nachtelijken uren om hunnen voorraad geneesmiddelen klaar
te maken.
Ondanks deze verschillende punten van aanraking is de
overeenstemming tusschen S o r e 1 en H e i n s i u s niet zeer
groot. Het doorgaand satirisch karakter van S or el' s schilderingen met de daarmeê verbonden eigenaardigheden der Fransche
en Parij sche maatschappij in het eerste vierdedeel der zeventiende eeuw , de voortdurende geeseling aan Jean Louis de
B al z ac en de herderlievende voorname wereld toegediend —
dit alles was weinig geschikt, om den auteur van den „V e rm a k el y k e (n) A v a n t u r i e r" te boeien. Het was hem te
doen om een onderhoudend verhaal te schrijven , om zijne
lezers eenige oogenblikken, wellicht een ledig uurtje, vermakelijk
te helpen doorbrengen — zoo als hij in zijn woord tot den
lezer zelf zegt. Daarom zou hij niet bij S or el, maar bij
S c a r r o n ter markt gaan voor de eigenlijke verwikkeling
van zijn roman.
S c a r r o n is uit geheel dezelfde school als S o r e 1. Hij
had van den aanvang af zich tegen de aristocratische , classieke
richting van het Hotel R a m b o n i l l e t gekant , vooral , toen
eene hevige ziekte hem op zijn zeven-en-twintigste jaar (1638)
aan zijn leunstoel kluisterde. Met alles, ook met zich zelven
en zijne verlamming spottend , zeide hij , dat zijn lichaam voor
goed den vorm van eene Z had aangenomen. Steeds met
onverwoestelijke opgewektheid schertsend, hekelde hij tot
aan zijn dood , zonder ooit, ondanks velerlei rampen, den
levenslust op te geven. Noch het verlies van zijn vermogen
door den dood zijns vaders, noch de verbolgenheid zijner
schuldeischers, konden hem „l a j o i e de v i v r e" rooven.
Zijne woning bleef de loopplaats der geestigste jonge edellieden,
zijn ziekenstoel het middenpunt van een altijd vroolijken kring.
de quelques herbes & d'autres ingredients; & s'estoit proprosé de leur en
distribuër d'en & prendre de bon argent, dont it avoit alors beaucoup
affaire." „F ran c i o n," Tome II , livre X , p. 251.
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En terwijl hij alles, gezondheid , fortuin en aanzien scheen
verloren te hebben , won hij het voornaamste — zijn talent.
Aanvankelijk proeven gevend van zijn geheel persoonlijke
gave voor caricatuur en p e r s i fl a ge gebruikte hij het personeel
van den Olympus op dezelfde wijze als later Heinrich Heine
(„Die Gotter im exil") of Jacques Offenbach („Orphée aux enfers,” „La belle Hélène.") Zijn „Typhon"
(1644) een comische strijd tusschen Titanen en Olympiërs —
zijn „V i r g i l e t r a v e s t i" (1648) , eene burleske „A e n eïs” ,
berokkenden hem eene hevige strafrede van vader B o i l e a u,
(„Art p o é t i q u e” 1. 79-90.) Scarron koesterde -- zooals
vroeger werd vermeld eene hooge ingenomenheid met de
Spaansche letteren van zijn tijd. Vele Spaansche blijspelen
werden door hem min of meer geschikt gemaakt voor den
Franschen schouwburg. ') Doch dit alles was van geringe
beteekenis, zijne beste letterkundige schepping, die zijn naam
zou vereeuwigen , bleef zij i „R om an C o m i q u e" (1651) ,
volgens mijn vroeger betoog geschreven onder den indruk
van een Spaanschen roman: „El viage entretenid0"
van Don Agustin de Rojas Villandrando.
Scarron leverde daarom niet minder voortreffelijk werk.
Zijn „R om a n Co mi que" is in geen enkel opzicht eene
slaafsche novolging -- „le p e n dant p lut ó t que 1 a c o p i e"
Scarron bewerkte de volgende drama's:
1645. „Jodelet, ou le Maitre valet" naar Francisco de Rojas'
„Amo criado"
1647. „Jodelet duelliste" naar Franc. de Rojas' „Donde
hay agravios no hay zelos."
1652. ,.Don Japhet d'Arménie" naar Moreto's „Marquez del
cigarral".
1655. „Le Gardien de soi-même" naar Calderon's „Guarda de
si mismo."
Nog andere Spaansche drama's, waarvan de auteurs mij niet bekend
werden, volgde Scarron in zijn: „L'Héritier ridicule," „L'écolier
de Salamanque", „Le Marquis ridicule," „Les Boutades du
Capitan Matainore," „La fausse apparente" en „Le Prince
corsaire."
1)

UIT DE ZEVENTIENDE EEUW.

211

als A d o l p h e de Puibusque getuigt 1 ), zelfs B o i l e a u
verwaardigde zich dit boek te prijzen. 2 ) Voor het eerst leest
men een Franschen roman , die den stijl en de kleur van
een modern kunstwerk vertoont. In den bouw van het boek
herkent men den zoon der zeventiende eeuw. De hoofdhandeling
wordt telkens afgebroken door ingevoegde levensgeschiedenissen,
maar die hoofdhandeling blijft toch steeds het eigenlijk doel van
den roman. En het talent, waarmeA elke bijzonderheid wordt
behandeld, moet ieder onpartijdig lezer in het oog vallen. 3 )
De geheele „R o man C o m i que" is zoo boeiend , dat men
zelfs het vrij middelmatig slot door een duisterling er aan
toegevoegd , drie jaren na den dood van den auteur, niet
ongelezen kan laten. 4 )
De inhoud is eenvoudig. Een gezelschap toorleelspelers
komt naar Le Mans. De voorhoede bestaat uit drie personen :
eene oude dame , La C a v e r n e , die boven op eene kar met
tooneel-meubelen zit, de „j e u n e premier" D e s t i n en een
1 ) „Histoire comparée des Littératures Espagnole et
Fr a n c ais e" (1844) Tome II, p. 183: ,,Aussi, en admettant qu'il
(Scarron) ait invité le voyage de son ami Rojas Villandrando, est -ce
d'une manière si facile et si libre qu'il, nous en a donné le pendant plutót
que la copie ; 1' avantage est resté de son coté." Opmerkelijk is het
feit, dat Ferdinand Lotheissen („Geschichte der Franz. Lit. im
X V I I J a h r h u n der t, 1879) met geen enkel woord op den Spaanschen
oorsprong van „L e Roman c om i q u e” heeft gewezen, schoon dapper
schimpend op de onbeduidendheid en zedeloosheid van Sorel en Scarron.
R
Du Puibusque, t. a. pl. T. 1I. p. 444.
3) Zelfs L o t h e i s s en, t. a. pl. II Th. S. 483 erkent dit: „So lebhaft
wie Scarron hatte noch keiner seiner franzosischen Vorg,nger erahlt, and
sein Roman bildet einen entschiednen Fortschritt in der Novellistik.
Seine Schilderungen sind frisch and natii.rlich , iiberall fiihlt man, wie
er bemuht war, auf dem realen Boden zu bleiben."
4) De twee eerste gedeelten zijn van S carron , het derde van een
ongenoemde, tenzij de schrijver van eene opdracht aan M. Bo u i 11 o u d ,
„C o n s e i l l e r du R o i," die zich A. 0 f f r ay noemt, er de auteur van
ware. Daar hij in de opdracht zegt: „Je ne v o u s o f fr e r i e n du mien"
is waarschijnlijk de uitgever van het -derde gedeelte aan het woord.
)
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„m a r q u é" La R an c u n e. Zij komen uit Tours, waar de
portier van hun schouwburg manslag heeft begaan, zoodat
zij in allerijl gevlucht zijn. Het drietal wordt gedwongen
door het kunstlievend publiek uit Le Mans, om Bene voorstelling te geven met geleende costumen. Later komen de
anderen, waaronder de „jeune premier L' E t o i 1 e, die voor
de zuster van D e s ti n doorgaat. Deze is een arme edelman ,
die zijne geliefde Léonore onder de tooneelspelers brengt ,
omdat velerlei rampen zich tegen hun huwelijk kanten.
L' E t o i l e of Léonore is de Deugd en Schoonheid in persoon,
zoodat velerlei bewonderaars haar voortdurend het hof maken.
Het eerst komt de Schout van Le Mans, de laaghartige
La R a p p i n i è r e; dan een schelmsche edelman S a l d a g n e,
die L' E t o i l e schaakt , hoewel ze weldra door Des t i n wordt
verlost; en eindelijk de kleine advocaat Rag o t i n , met wien
iedereen den spot drijft , die als dichter zich bij de tooneelspelers aansluit , maar door den aartsegoïst La Rancune
stelselmatig wordt geplunderd. Daar al deze personen met
vele anderen van den tweeden rang waaronder L é a n d r e,
vermomd edelman en A n g é 1 i q u e, dochter van La C a v e r n e
— elkander voortdurend zeer uitgebreide verhalen van hun
leven meêdeelen, is het boek vol afwisseling, maar tevens
zeer bont van inhoud.
Er schuilt niets buitengemeens in het feit, dat onze Hei ns i u s , die zijne stof met veel oordeel uit de Spaansche picareske
auteurs, inzonderheid uit M en d o za, A l e m a n en Q u e v e d o
gekozen had , de meeste ingenomenheid toonde met den besten
van alle comische Fransche romanschrijvers, met S c a r r on.
Aan dezen ontleende hij in hoofdtrekken zijne geschiedenis
van Mirandor en Clarice.
In het dertiende hoofdstuk van S c a r r o n' s „p r e mi è r e
partie" begintDest i n, de „jeune premier"zijne geschiedenis te verhalen. Schoon zijn vader een arm edelman was, werd
hij als een boerenjongen opgevoed. De gierigheid van D e s t i n's

vader herinnert op nieuw aan de vroeger medegedeelde proeven
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van schraapzucht. G a r i g u esdus noemt D e s t i n hem —
dreef handel in granen en was zoo wanhopig door een welgeslaagden oogst , dat hij de handen aan zijn leven sloeg en
zich ophing. Door eene buurvrouw losgesneden, beloonde hij
deze met macht van stokslagen en liet haar het touw betalen,
dat zij had doorgesneden. 1 ) Op dezelfde wijze verhangt zich
de „geleerde" advocaat bij H e i n s i u s, omdat door brand
schade aan het dak van een zijner huizen is ontstaan en ,
wanneer hij losgesneden en met azijn is bijgebracht, verlangt
hij , dat M i r a n dor den azijn zal betalen. 2
De s t i n deelt vervolgens mede, hoe hij door zijn peetoom ,
M. de S a i n t- S a u v e u r, werd opgevoed tegelijk met de
zonen van den baron d' A r q u e s, van welke de oudste , een
woestaard , S a i n t-F a r, en de jongste , een uitstekend jongeling, V e r v i 11 e , genoemd wordt. Er ontstaat vriendschap
tusschen V e r v i l l e en D e s t i n , geheel op dezelfde wijze als
tusschen B e li n d o r en M i r a n do r. Beide vrienden gaan te
zaam naar de academie, gelijk zij te zaam zich het hart hebben
opgehaald door de lezing van „A m a d is de G a u l a." 3 )
Mir and or en B ei in d or gaan te zaam naar Parijs, D estin
en V er v i l t e naar Rome. M ir an d o r leert daar Clarice
en hare moeder kennen , terwijl hij ze verplicht door zijne
hulp tegen kwaadaardige vijanden. 4 ) Zoo verlost Destin ,
zijne latere geliefde L é o n o r e uit de handen van brutale
)

!) „Roman Comique," I P. Ch. XIII p. 58.
2) „Ver mak elyke Avanturier", I deel, 2 Boek bl. 88.
3) Se a rro n (t. a. pl. I P. Ch. XIII, p. 62.) zegt: „Jusqu'à l'age de
quinze ans nous nous plaisions bien plus à lire les A madis de G a u 1 e
que les As t r é es" -- He i n s i u s (t. a. pl, I D. 2 B. bl. 142) zegt:

„Zedert ik mij op het lezen van Romans en Riddersboeken toegeleyt had,
was ik zoo moedig geworden , dat ik A ma d is en Ro elan t niet gevreest
zou hebben."
4)

„Vermakelyke Avanturier" II D., 2 B., p. 73.
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aanranders, terwijl deze met hare moeder in een der fraaie
tuinen van Rome wandelt. ')
Beide minnaars -- Mi rand o r en D e s tin blijven
sprakeloos , zoodra zij bij het gezicht van hunne D u l c i n e a's ,
door den bliksemstraal van E r o o s doodelijk gewond worden.
Bij hun eersten maaltijd met moeder en dochter , gevoelen
beiden niet den minsten lust tot spreken , maar verslinden met
hunne blikken de schoone jonkvrouw , die hun hart beheerscht. 2 )
Mi ran d o r heeft te Leuven een gevecht met den broeder
zijner I s ab e 11 a, te Lyon een duel met Br ion, die aan
C 1 aric e zou verloofd worden. Zoo wordt ook D es t in door
de twee Franschen, die zijne L é on o r e hadden aangerand, op
verraderlijke wijze gewond. Minnebrieven van beide helden
worden door S c a r r on, zoo wel als He i n s i us voluit meêgedeeld. Evenals de booze abbé, zoon van den Graaf d' A sp r em o n t, aan de ouders van Clarice verzekert, dat Mi ran d o r
niet meer dan een fatsoenlijke lakei is , zoo gaat S a i n t-F a r,
broeder van Des ti n's vriend V er v i 11 e , aan de moeder van
Léonore meedeelen „qu'il était le maitre d' un jeune
garcon, qui avait été assez heureux pour avoir été
blessé en lui rendant un petit service." ^) Daarop
wordt voor beide minnaars de deur gesloten.
De baron d' Ar q u e s, vader van V e r v ill e, wenscht, dat
Destin „en qualité de gentilhomme" aan zijn zoon
1) „Roman Comique". I P., Ch. XIII, p. 64.
2) M i r a n d o r(„V e r m. Avant.” II. D. 1 B. bl. 55) verhaalt: „De
maaltijd was meer als burgerlijk. De schoone Clarice en hare moeder
waren so gedienstig.... dat myn tafelbord van een stapel van allerlei
vlees bedekt was, zonder dat ik (het) nogtans gezien had. Zoo zeer
waren myne zinnen met haar ingenomen." D e s t i n (,,R om a n C o m."
I P. Ch. XIII. p. 67) verzekert: „Je fus toujours stupide avant et aprés
le diner, durant lequel je ne fis rien avec assurance que regarder incessamment Léonore."
3 ) „Roman Comique," I P. Ch, XIII., p. 73. — „V erm. Avant."
II. D. 3 B. bl. 179.
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verbonden wordt; zoo vergezelt M i r an d o r zijn vriend
B e 1 i n dor „als reisgezel" 1 ). Te Parijs woont de baron
d' Argues ,,á l'extrémité du faubourg Saint-Germ a i n ," de Graaf d' As p rem on t woont , volgens H e i nsius, „in de voorstad van St. Germain, niet wyt
van de Luxembourg." 2 ) Destin, zijn vriend Vervili e
vergezellende, komt in een hevig gevecht met een edelman,
de S al d agn e, denzelfden, die hem te Rome verraderlijk
heeft gewond. Hoewel de aanleiding tot dit gevecht door
S C a i r o n op geheel andere wijze wordt voorgesteld , verhaalt
H e ins i us iets dergelijks , wanneer hij M i ra n d or en
B e l i n d o r des nachts te Parijs doet aanvallen door straatroovers , die door den abbé, zoon van den Graaf d' A s p r em o n t, worden aangevoerd. 3 ) In beide gevallen worden de
verraders gewond en behalen de beide „jeune p re mier s"
de overwinning.
Een duel tusschen V e r v it l e en S al d a g n e herinnert aan
het deul tusschen B e 1 i n d o r en den Leuvenschen student,
gelijk in het algemeen de voortdurende duels, het grijpen naar
den degen , de schermutselingen bij nacht, door S c a r r o n als
regel aangenomen in de geschiedenis van D es tin, met de
meeste geestdrift worden nagevolgd door den rapierzieken H e i ns iu s. Wanneer bij dezen B e l i n d o r na zijn huwelijk met Diana
van Mi r a n d or afscheid neemt, gaat het hem ditmaal geheel
en al als 't met Destin ging , toen hij afscheid nam van
V e rv i 1 l e. De beide plaatsen stemmen bijna letterlijk
overeen. Bij Scarron zegt Destin: „Verville, qui ne
in' oublia point pour s' être marié, me fit présent
1
„Roman Comique" I P. Ch. XV. p . 84. — ,,Veren. Avant."
ID.6B. bl. 300.
)

N) „Roman C om." I P. Ch. XV. p . 85. — „V e rm. Avant." I D.
6 B. bl. 306.
3 ) „Roman Com." I. P. Ch. XV. p. 91. — „Veren. Avant.' I D.
6 B. bl. 336.
.
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d'un bon cheval et de cent pistoles." ') Bij Hein-.
s i u s verhaalt Mirandor : „Hij (B e l i n dor) had my eenige
,,dagen te vooren een schoon paard vereerd, daar hy wilde ,
„dat ik, om het post-geld of de vragt te sparen, myn reys
„mede doen zoude, daar hy , wanneer ik vertrekken wilde ,
„nog honderd goude Pistoletten bijvoegde." 2 De verdere avonturen van D es tin en M ir a n d o r beginnen zeer uiteen te
loopen , zoodra D e s tin uit armoede met zijne L é o n o r e
dienst neemt bij een reizend gezelschap tooneelspelers , terwijl
Mirandor door zijn medeminnaar Br ion om den tuin geleid, wanhoopt , dat Clarice ooit de zijne zal worden. De
afloop moge dus zeer verschillen, de geschiedenis van D e s t i n
en L é o n o r e blijft desniettemin het letterkundig model, volgens
hetwelk Heins ius zijne historie van Mi r a r^ dor en C 1 ar i c e heeft ontworpen.
Ook in de verhalen van de personen , die eene tweede rol
spelen, blijkt Scarron invloed te hebben geoefend. De minnarij en van P l o r i m o n d, den tooneelspeler , en R o s a m i r e,
doen denken aan de zonderlinge avonturen van L é an d re en
A n g é l i q u e. Daar S ca r r o n in kieschheid en goeden smaak
al zijne voorgangers , vooral S o r el , verre overtreft, mocht
men verwachten, dat Hein sins dit uitstekend voorbeeld hadde
gevolgd. Het is opmerkelijk , dat onze landgenoot , die somtijds
blijken geeft het laag comische te minachten , juist in het begin
van zijn „V e rm a k e l y k e(n) A v an t u r i e r" zich te goed heeft
gedaan aan aardigheden, die alleen in eene wachtkamer van baardelooze recruten opgang kunnen maken. Intusschen bedenke men,
dat, zoo H ei n s i u s een grover toon aanslaat dan S c a r r o n, het
maatschappelijk leven, de inhoud der gesprekken en der brieven,
de taal , die men op straat en in den schouwburg hoorde, in
onze Republiek vrij wat minder aristócratisch gekleurd waren,
dan aan het hof van L o d e w ij k X.IV , waar „1' art de bie n
)

1)

„Roman Co rn i que." I. P. Ch. XVIII. p. 111.

2) „Vermakelyke Avanturier." II Deel. I B. bl. 86.
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d i r e" een zoo hoogen trap van ontwikkeling bereikte. Toen
H e i n s i u s zijn Mi r a n d o r het leven schonk , was er nog
geene halve eeuw voorbijgegaan, sedert H u y g e n s, onze
Haagsche hoveling, zijn „T rij nt j e C o r n eli s" schreef
(1659). 1 ) De tafelgesprekken van denzelfden geestigen en
welgemanierden dichter waren — als het handschrift van zijn
zoon getuigt vrij wat minder kuisch van toon dan de
vleierijen, die de Graaf de M o n t a u s i e r aan het oor fluisterde van Julie de R a m b o u i l l et in de dagen , toen
het hotel harer moeder, Catharine de Vivonne, (1628
—1648) zijn hoogste glanspunt had bereikt.
In de tweede plaats zij herinnerd , dat de grofheden van
H e i n s i u s in de drie eerste boeken van het eerste deel te
vinden zijn en daarin maar eene zeer bescheiden plaats beslaan.
Zijne Spaansche meesters , vooral Q u e v e do, hadden hem een
geheel ander voorbeeld gegeven. De Spaansche luim zweemt
meer naar die van Aria t o p h a n es dan naar die van B o c c a cci o. Q u e v e d o's platheden rieken naar den mesthoop, zoo

1 ) In zijn nu voltooid meesterstnk „H e t L and van R e m b r a n d"
heeft Bus k e n H u e t (laatste aflev. bl. 503) een uitmuntenden wenk

gegeven omtrent de bron van „T rij n tj e C o r n e lis" en daarvoor aangewez en de 5e Novelle van den Zen Dag uit B o c c a c c i o's „Decameron e".

De wijze, waarop T rijn tj e C o r n e lis geplunderd wordt in de Lepelstraat
te Andwerpen, komt zeer goed overeen met de plundering van A n d r eu c c i o di Pietro door eene lichtekooi te Napels. Doch alleen dit
eerste gedeelte stemt met H u yg e n s overeen, de beschrijving der latere
grafschending is eene geheel ' nieuwe geschiedenis. Daar Boccacci o
juist dit eerste gedeelte aan een fa b l i a u van B o i v in de Pr ov in s

ontleent (B a r b a z a n, „Fa b l i a u x et C o n t e s", nouvelle édition , augmentée par M. M é o n, Paris, 1808, Tome I, p. 357) en daar in deze
fa bl i a u niet de jonkman maar de lichtekooi ten slotte bedrogen wordt,
(Dr. Marcus Landau, „Die Quellen des Decameron," (Zweite
Auflage) Stuttgart , 1884 , S. 123), zoo als in „Trijntje Cornelis" het
geval is, ontstaat de mogelijkheid , dat Huy g e n s enkel uit de fab l i au
van B o i v i n de Pro v i n s geput heeft.
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als sommige Oud-Hollandsche Kluchten , zooals de eierstruif
van Mirandor, toen hij bij den „geleerden" advocaat te
Brussel diende, gelijk de stercoraire aardigheden van sommige
overbeschaafde jonge Franschen van heden als Armand S i 1v e s tr e. Heinsius legt er zich niet op toe verdachte aardigheden te pas te brengen, op vier of vijf plaatsen spreekt hij grove ,
maar geene wulpsche taal, in verreweg het grootste deel van
zijn roman handelt hij van de ongevallen en rampen zijner
C l a r i c e' s en R o s a m i r e' s, die door voorbeeldige trouw
en sentimenteele liefde, meer aan de herderinnen van d' IT r f é
en de Romeinsche dames van M ile de S c u d e r y doen denken,
dan aan „la picara" Justina van Ubeda of aan „la
Garduila de Sevilla" van Solorzano.1)
Zelfs ontdekt men sporen van overgevoeligheid en weekheid
bij Heinsius' jonge helden, Mirandor en Florimond.
M ir an d or valt in onmacht bij het bericht van den dood des
broeders zijner Is a b e l l a, (I. D. 4. B. bl. 209), welke onmacht
zich hernieuwt bij het bericht van Isabel la' s dood. (t. z. pl.
bl. 217)„(Hy) storte de hertbrekendste klagten, (zoo) dat niemand,
„van die het hoorden, sig onthouden kost, zyn. tranen onder
„de (zyne) te mengen". Toen Is a b e l i a begraven werd , zag
hij zijn „hert tegelyk met haar zark begraven". Als
hij voor de eerste maal afscheid neemt van Cl a r i ce (II D.
2 B. bl. 78), bad deze hem , als hij verhaalt „met half gebrooken
„woorden, dat ik haar doch getrouw blyven, en, indien ik haar
„leven en haar rust begeerde, op het spoedigste wederkeeren
„zou , en na(dat) ik haar ook gebeden had haar armen en

I) In 1725 verscheen te Amsterdam bij Gerrit Bos, „boekverkoper
in de Kalverstraat by de Kapel", eene vertaling onder den titel: „H e t
Leven van Ruffine of het Weseltje van Sivilien, behelzende
veele Wonderbaare listige Bedriegeryen en Diefstallen; vermengt met verscheidene Seltsame Trouwgevallen". Bij de
uitgezochte boosheid en laagheid dezer pisara zijn H eins i u s' heldinnen
engelen van deugd en edelmoedigheid.
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ongelukkigen M i r a n d o r, niet te vergeten , vertrok ik o n d er
een s l a g r e g e n v an t r a n e n wederom na huis". Als hij
van C 1 a r i c e' s moeder hoort, dat hare dochter met een
„Provencaals Edelman" verloofd is , moet hij zich goed houden ,
„hoewel de tranen, aan welke (zijne) oogen met geweld den
„uitgang sogten te beletten, haar wel haast te kennen hadden
,,gegeven, hoe (hem) om het hert was." (II D. 2 B. b1. 156).
M i r an do r betuigt telkens, dat hij Clarice alleen om hare
persoonlijke uitmuntendheid lief heeft, hij wenscht , dat zij
geen cent ten huwelijk ontvange, „volgende hier en boven
„alle andere dingen de wetten en de regels van de R o mans,
„in dewelke men nooit vinden zal, dat een H e r o i s c he minnaar
„zig oit om het Capitaal van zijn Li e f s t e bekommerd heeft."
(t. z. pl. bl. 170.) Wanneer de vader van C l a r i c e hem
weigert te ontvangen , daar de a b b 6, zoon van den Graaf
d' As p r e m o n t , gezegd heeft , dat hij een lakei is , wordt
hij zoo razend van droefheid , dat zijne „vuisten in den
„eersten storm , die ze (zijne) tronie bragten, twee van (zijne)
„dierbaarste en getrouwste tanden deden verhuizen." (t. z.
pl. bl. 176.)
Niet minder hevig zijn de aandoeningen van F 1 brim o n d en
R o s a mi r e. Vooral hunne hereeniging te Londen wordt van
beide zijden met stroomen van vreugdetranen beschreid.
Schoon R o s a m i r e stervende schijnt ; wordt ze eensklaps
weder gezond, als uit het volgende tooneel blijken kan
„Flor i mond drong door de omstaanders heen, werpende sig op
„het lichaam van R o s a m i r e, die , hier door als uit een
„diepe slaap ontwakende , met het weinig kennis en verstand ,
„'t geen haar nog overig was , deden voor dienselfden Minnaar
„herkende, uit wiens afzyn en verlies haar droefheid en siekte
„haar oorsprong nam. Sy had in 't eerst niet minder moeite,
„om haar oogen te geloven , als (F 1 o ri m o n d) te voren gehad
„had , maar so ras een ongewoonlyke gemoedsbeweging haar
„van hetgeen versekerd had, daar haar half gebroken en verstijfd
„gesigt haar aan deed twyfelen , regte sy sig (o , grote en
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„ongelovelyke kragt der liefde) met so weinig moeite in haar
„bed overeinde, dat men de geringste swakheid haars lichaams
„nog vermindering van haar kragten niet bespeuren kost.
„Sy riep tot verseheide malen F l o r i m o n d sonder dat sy
„bequaam was eenig ander woord te uiten , stortende alleenlek
,,een menigte tranen, weikers vloed weinig te voren door een
,,stervende kouw bevrooren zynde, nu wederom door het herlevend
„minnevuur, 't geen de gewenste tegenwoordigheid haars
„minnaars wederom had doen ontvonken, ontdooid en stromend
„gemaakt was." (II D. 6 B. bl. 335 , 336)."
Het is niet met deze tranenstroomen, dart de heldinnen van
den schelmenroman hare minnaars ontmoeten. In den Franschen
comischen roman wordt somtijds uit overmaat van vreugde
door gelukkige geliefden een traan vergoten , zooals bij de
verloving van Léandre en Angélique in Scarron's
„Roman Co mi que ," maar sentimenteele minnaars en minnaressen vallen geheel buiten den gevoelskring van dezen.
Hein s i u s toont in dit opzicht, evenals Mi r a n dor , door de
lezing „van Romans en Riddersboeken" eerre buitengewone
belangstelling in „heroïsche minnaars" te stellen, zoodat hij
geheel uit den schertsender toon valt , dien hij elders aanslaat
en naast zijne „pr a c ti cal jokes" den epischen verhaaltrant
van de Am a dissen , der Herderromans, van de G o m b a u l t,
van C a l p r e n è d e, van Mlle de S c u d e r y volgt.
,

Na de voornaamste bronnen, waaruit Hein s i u s heeft geput,
te hebben aangewezen, komen wij tot onze slotsom. De
auteur van den „V ermakelyke(n) Avanturier" heeft
behalve vele romans, ook drama's gezien en gelezen , die hem
bij het samenstellen van zijn boek voor den geest stonden.
Het Spaansche drama, de blijspelen van Sc a r r o n en Molière
komen hier allereerst in aanmerking. Doch daar de in-
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vloed van deze laatsten betrekkelijk gering is, kan ons
onderzoek naar H e i n s i u s' bronnen hier voorloopig worden
geschorst.
Onze uitkomsten samenvattend, maken wij de volgende
rekening op, de twee deelen van „De(n) V e r m a k e l y k e (n)
A van C u r i e r" kortelijk omschrijvend:
I Deel, 1 Boek.
a). Ouders en jeugd van Mirandor— uit Mendoza,
Aleman, Quevedo en Scarron.
b). M i r a n do r te Andwerpen — de Duitsche Graaf en de
Vlaamsche Baron — schijnt oorspronke lijk.
2. Boek.
c) . Mirandor bij den „geleerden" Advocaat
uit
Mendoza, Aleman, Quevedo en Scarron.
3. Boek.
d.) Mirandor en de Markiezin -- uit Sorel.
e). Mirandor en Belindor te Leuven. — uit Scarron
en Quevedo.
4. Boek.
f). M i r a n d or's eerste liefde -- gedeeltelijk naar Qu e v e d o.
gq). Duel met Isabella's broeder — uit Scarron.
k). De geschiedenis van Don Rodrigo de Braccam o n t e -- waarschijnlijk volgens het uit het Spaansch vertaalde drama van Scarron: „Les boutades du Capitan
Matamore."
5. Boek.
i). Epi s ode van den Italiaanschen picaro
schijnt
oorspronkelijk.
j). Episode van den verliefden Kok — naar Sorel.
6. Boek.
k). Mirandor en Belindor te Parijs — uit Scarron.
l). Episode van den Duitschen Domheer --- waarschijnlijk niet oorspronkelijk.
m). Mirandor en Belindor aangerand door roov e r s — uit Scarron.

I
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n). B e l i n d or en de Gravin d' E s c r o e c a deschijnt oorspronkelijk, hoewel Spaansch van kleur.
II Deel, 1 Boek.
o). De tafelschuimer te Parijs— uit Aleman.
p). Het verhaal van den „Scheepsofficier" -- volgens
Espinel.
q). De„Konstspringer of Dansmeester"--uitQuevedo.
r). Mirandor. en Clarice
volgens Scarron.
2. Boek.
8). De nieuwbakken edelman --- volgens Molière's
„Bourgeois Gentilhomme."
t). Mi r a n d o r' s avontuur te Atrecht -- schijnt oorspronkelijk.
3. Boek.
u). De krankzinnige Ingenieur
naar Quevedo.
v). Mirandor en Clarice (II) --- volgens Scarron.
w). M i r a n d o r door roovers geplunderd — schijnbaar oorspronkelijk ; Spaansch van kleur.
4. Boek.
x). Mi r an dor te Londen -- oorspronkelijk.
ij). De geschiedenisvanRosamire --volgensScarron.
z). De geschiedenis van Florimond en Philaz uit
Quevedo.
5. Boek.
aa). Florimond en Philax (II) -- uit Quevedo en Sorel.
6. Boek.
66). Vereeniging der gelieven, bevredigend slot -- oorspronkelijk.
Uit deze balans schijnt terstond te volgen, dat H e i a s i u s,
wat vinding en verdichting aangaat , zeer laag staat. Ondanks
alles, wat ik hier omtrent moest in het midden brengen, trots
de duidelijk gebleken overeenkomst van zijn roman met een
groot aantal zijner voorgangers, zou het zeer onbillijk zijn ,
om hem deswegen hard te vallen op de wijze van Pater
Jose Francisco de Isla, die beweerde, dat Lesage
zijn „G i 1 131a s” gestolen had van de Spanjaarden (1787).
Het vraagstuk naar de oorspronkelijkheid van een letterkundig
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kunstwerk heeft in de zeventiende eeuw nog eene geheel
andere strekking dan in de onze. Van de Middeleeuwen tot
de achttiende eeuw is vinding en verdichting van sprook,
novelle, roman eene bijzaak, alles komt aan op de inkleeding.
Dat dit in dubbele mate geldt voor drama , blijspel, treurspel
behoeft niet te worden aangestipt. S c a r r o n , die een meester
was in het gebruik maken van vreemde stof, zegt bij monde
van D e s t i n --- als hij spreekt van zijne lectuur in zijne
jeugd — „Jusqu' à Page de quinze an.s nous nous
plaisions bien plus à lire les Amadis de Gaule,
que les Astrées et les autres beaux romans que Pon
a faits depuis, par lesquels les Fran cais ont fait
voir aussi bien que par mille autres choses,
que, s'ils n'inventent pas taut que les autres
nations, ils per fectionnent davantage." 1 )
Deze nleening van S c a r r o n, zoo schitterend bevestigd door
Le sage , gaf vóór en in de zeventiende eeuw aan niemand
aanstoot. Men beschouwde den geheelen schat der verdichting,
door het voorgeslacht nagelaten , als gemeen goed en maakte
er gebruik van naar welgevallen, Het beste bewijs is de
„D e c a m e r o n e" van B o c c a c c i o, waarin op honderd novellen
nauwelijks eene enkele oorspronkelijke kan aangewezen worden,
maar die desniettemin een onsterfelijk meesterstuk voor alle
eeuwen zal blijven. B o c c a c c i o bewerkt verhalen, die in de
Duizend-en-Een-Nachtvertelling en, die in de Pantschatantra, in de Hitopadesa, in de alom verspreide
sagen der Zeven wij ze Meesters, in Provencaalsche en
Noord-Fransche f a b l i a u z voorkomen. Hij put uit de Cent o
novelle a n t i c h e, uit Italiaansche volkssprook j es , uit
legenden en kloostergeschiedenissen , uit C a e s a r i u s van
Heisterbach en de Ges ta Romanorum, uit MiddelGrieksche romans, uit de Alexanderromans, uit A p u l e i u s,
0vidius en Theo critus... en ondanks dit alles blijft
,

1)

„Roman Comique." I P. Ch. X III p. 62.
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de „D e c a m e r o n e" een der voortreffelijkste prozawerken der
Middeleeuwen. Juist de voordracht en de kunst van verhalen maken het voortreffelijke uit ')
De roman der 15rde, 16de en 1 Jde eeuwen is zoowel in Frankrijk
als in Holland navolging en inkleeding van vreemde verdichting. O o r s p r o n k e l ij k waren de Spanjaarden met hunne
Amadissen en hunne Schelmenromans, schoon de eersten
hun aansluitingspunt vinden bij de Middel-Fransche A rt u rr o m a n s en de laatsten bij P e t r o n i u s of bij aloude Milesische
sprookjes. De Fransche heroïsche roman bleek ons aan den
Middel-Griekschen roman ontleend te zijn; de Herderroman werd
door Italianen en Spanjaarden naar Theo c r i t us, Vergilius
en L o n g u s bewerkt ; evenzoo de Fransche en Hollandsche schelmenroman naar den Spaanschen. Evenmin als men L e s a g e op
grond zijner omwerking van Es p i n el, Al e m a n en S o l o r z a n o
mag minachten, evemin mag men het onzen Dr. Nicolaas
Heinsius, junior, kwalijk nemen, dat zijn „Verm akelyke
A v an t u r i e r" niet uitsluitend oorspronkelijk is. „Gil Bla s"
heeft de beschaafde wereld meer genot verschaft dan de beste
Spaansche picareske roman ; in de eerste plaats door het voor
ieder verstaanbare Fransch , in de tweede door de vernuftige en
smaakvolle inkleeding. Met uitzondering van Men d o z a overtreft
Les a g e al de andere Spanjaarden , zelfs zijn landgenoot
S c a r r o n, hoe geestig deze ook zip , in de kunst van vertellen.
1 ) Dit is ook de meening van Dr. Marcus Landau („Die Quellen
des Dek a m er o n” (Zweite sehr vermehrte and verbesserte Auflage)
Stuttgart, J. Schei b 1 e, 1884) S. 122: „Von unparteiischem Standpunkte
aus muss jedoch vor Allem hervorgehoben werden, dass es fur den Ruhm
Boccaccio's ziemlich gleichgiltig ist , ob er die Stoffe zu seinen Novellen
aus franzosischen, lateinischen and orientalischen Schriftwerken oder aus
dem Volksmunde genommen hat. Ganz erfunden hat er vielleicht keine
and jedenfalls nur sehr wenige seiner Novellen. Dagegen hat er aber
auch keinen der uberkommenen Stoffe unver ndert gelassen. Gerade aber
in dem Zusetzen and der Weglassen einzelner Ziige, in der bessern Motivirung, in der Vertiefung der Charakteristik, dem belebenden Witze and dem
ihm eigenthiimlichen unnachahmlichen Style zeigt sich seine Meisterschaft."

UIT DE ZEVENTIENDE BEU.

225

De groote vraag is echter of onze He in s i u s in dit opzicht
naast een man als Le s a g e kan gesteld worden ? GilB 1 as
is twintig jaren jonger dan M i r a n d or, reeds dit is in het
nadeel van Hein s i n s. Daarenboven Heins iu s staat niet
in geest, maar in smaak lager dan Lesage. Heinsius'
aardigheden zijn soms in platte en grove termen vervat , die
door de Oud-Hollandsche ruwheid in bescherming kunnen
genomen , maar door den beschaafden lezer onzer dagen niet
meer kunnen genoten worden. Doch niet alle zijne aardigheden dragen dezen stempel van ruwheid en smakeloosheid ,
verreweg de meesten tintelen van frisschen , comischen geest
en echt snaakschen zin. [Tit de medegedeelde proeven moet
dit aan ieder onpartijdig lezer gebleken zijn.
„De Vermakelyke Avanturier" strekt ons volk evenmin
tot oneer als Hooft's „Warenar", als Breêroó's „Spaansche
Brabander", of Huygens' ,,Trijntje Cornelis". Als
Hollandsche schelmenromancier staat Heinsius boven
S o r e 1, naast S c a r ro n en onder Les a g e. Hij wint het in
onderhoudenden verhaaltrant van G rim m e l s h a u se n's langdradigen „Sim plicissimus". (1669)
Eene halve eeuw lang (1695 --1 756) werd „de V er m a k e1 y k e A v a n tu r i e r" tot acht maal toe herdrukt. In het
laatst der achttiende eeuw en in het begin der onze geraakte hij
in het vergeetboek. Ter nauwernood wist de een of ander
bibliomaan van dezen „onkieschen roman" meê te spreken.
Bruno Daalberg noemde „de(n) Vermakelyke(n) Avanturier" het „papieren kindje van den Raadpensio a r i s Heinsius", en voegde er in één adem bij, dat de
groote F i e l d i n g H e i n s i u s zijn meester noemde en dat „d e
Vermakelyke Avanturier" in vier talen werd vertolkt.
Er schijnt aan deze mededeelingen niet zeer veel gewicht te
hechten, omdat Bruno Daalberg met een blunder begint en zich in den persoon van Hein s i u s vergist. F i e ld i n g, die, als Sm o 1 l e t, voor het laatst in de 18 eeuw een
echten Engelschen schelmenroman schreef , kan zeker met
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H e i n s i u s veel hebben opgehad, maar het is mij niet gebleken,
dat er van onzen Hollandschen schelmenroman vier vertalingen bestaan.
H einsi u s is vertaald in het F r an s ch. Zie hier de titel
der Fransche vertaling:
„L'Avanturier Hollandois ou la Vie & les Avantures divertissantes & extraordinaires d'un Hol la n d o i s. (Avec Figures) à Amsterdam. Chez Herman
U y tw e r f", 1729, 12 0 1 ).
Dit boek is in veel kleiner formaat dan de oorspronkelijke
roman uitgegeven. De twaalf kopergravuren van Casper
Lu ik e n zijn getrouw nagegraveerd en in omgekeerde
richting afgedrukt. Uit het „Avis de l'E d i t e u r" zou het
kunnen schijnen, dat H e i n s i u s zelf deze vertaling had ter
hand genomen. De uitgever, Herman U y tw e r f, zegt :
„Voici un Livre, nouveau en Francois, mais connu depuis quelques
„anneês en Hollandois. Il contient les Avantures d' un de
„mes meilleurs Amis ... Le débit en fut grand, & Pon a été
„obligé d'en faire plusieurs Editions. Ce qui non seulement
„a chatouillé noire Ami, mais mème it a eu la démangeaison
,,d'habiller sa Vie à la Francoise ... Cette Langue , lui estoit
„assez familière pour l'oser entreprendre. Cependant comme
„il n'est pas né Francois, l'on pourra trouver dans son style
„quelque chose à redire ... Par le titre d'A van t u r i e r j'entens
„simplement, malgré Messieurs les Puristes , une Personne à
„qui it arrive des Avantures, qu'elles soient Galantes, ou d'une
„autre nature. Si j'y ajoute le mot de Hollandois, qu'on
„n'en fronce pas le sourcil. Ces deux termes joints ensemble
„n'ont riep de paradoxe. On boft, on mange en Hollande ,
„comme dans les autres Pais de l'Europe, & la vie d'un
„Holland.ais ne peut-elle pas être quelque fois sujette à des
„vicissitudes frapantes ?"
1 ) Een Exemplaar berust in de Bibliotheek der Maatschappij van
Ned. Lett. te Leiden.
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Wanneer niet hier en daar een volzin uit Hein s i u s' woord
tot den Lezer vertaald ware i), zou men mogen gissen, dat
hij deze voorrede aan zijn Uitgever in de pen gaf , en dat
hij zelf de vertaling had bewerkt. Wat hiervan zij , „L'A v a n-t u r i e r H o 1l a n do i s" is in uitstekend vloeiend Fransch
geschreven. De twaalf boeken zijn in hoofdstukken verdeeld,
die allen met eèn kort opschrift voorzien zijn, 't geen voor
den lezer eene aangename vingerwijzing mag geacht worden.
Er bestaat een tweede druk van „L'A v a n t u r i e r Ho 11andois" getiteld :
„L'Avanturier Hollandois ou La vie et les Avantures divertissantes et extra ordinaires d'un Hol1 a n d o i s" (Avec figures) Nouvelle é di t i o n, Paris , P i g or eau,1801, 4 vol. in 180. ').
In de tweede plaats is H e i n s i u s vertaald in het I t a l ia an s c h. De titel der Italiaansche vertolking luidt :
„L'Avventuriere 011andese ovvero la Vita, e le
Avventure Piacevoli e Str aordinarie d'un 011andese. Tradotte dal Francese". In Venezia, 1732.
Presso Domenico Occhi all' Unione. Con Licenza
de' Superior i, e Privilegi o. 3 ) kl. 8°.
Het boek is in hetzelfde formaat als de Hollandsche
Mi r a n d o r uitgegeven. De verdeeling in boeken heeft
plaats gemaakt voor eene in hoofdstukken, als in de Fransche
vertaling, die tot model diende. Twee kopergravuren versieren het boek -- de Dr u i v e n di e f met den ladder om
den hals (in omgekeerde richting) en de K o n s t springer of
Dansmeester. Het kerkelijk privilegie door den Inquisiteur
1) Zoo b.v. het slot : „Au reste, si lion trouve dans cette Histoire
quelques traits un peu trop libres, qu'on ne les mette pas sur mon compte.
Je n'ai fait que prêter ma plume."
2) Schriftelijke aanteekening in het exemplaar der Leidsche Maatschappij
van Letterkunde.
3 ) Een exemplaar dezer vertaling bevindt zich in de Koninklijke
Bibliotheek te 's Gravenhage.
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Tomaso Maria Gennari gegeven, verklaart: „non v'esser
cos' alcuna contro la Santa Fede Cattolica... niente
contro P r e n c i p i, e b u o n i c o s t u m i." Ik mag echter niet
verzwijgen, dat de Italiaansche vertaler enkele aanstootelijke
plaatsen of geheel gewijzigd of geheel weggelaten heeft.
Andere vertalingen van den „Vermakelyke(n) Avanturier" zijn mij niet bekend.
Het is zeer opmerkelijk, dat dit boek door vele Nederlandsche auteurs van thans geheel vergeten romans is nagevolgd.
In. 1754 wordt „de Vermakelyke Avanturier" opgevolgd door „de Vermakelyke Avanturesse" --- eene
Hollandsche „P i c a r a J u s t i n a", die hare Spaansche zuster
niets te verwijten heeft. De titel van het boek luidt:
„De Vermakelyke Avanturesse of de Dienstmaagd van Fortuin. Vervattende Hare zonderlinge Levensgevallen, ontelbare Wederwaardigheden en Rampen; zeltzame ontmoetingen,
en koddige Vryagiën; deszelfs driejarige dienst
als Lakye, gevangenneming op de Moorsche
Kusten, en hare slavernye in Asia by de Arabieren. Doormengd met veelvuldige Wisselvalligheden, gedurende eene twintigjarige omzwerving door de voornaamste gedeeltens van
Europa. Op eene boertige en beknopte wyze
door haar zelve beschreven, en om derzelver
merkwaardigheid in 't ligt gebragt door de Heer
P. L. K." Te Amsterdam bij Steven van Esveldt, Boekverkoper in de Kalverstraat, aan de overzy van de Gapersteeg, 't derde huis voorby de Roomsche Kerk de Papegaay,
1754. kl. 8°. 1 )
Het zou de moeite niet loonen hier van dezen uiterst middelmatigen en vrij kinderachtigen schelmenroman eene breede
1

) Een exemplaar van dit werk bevindt zich in de Boekerij der Maatsch.

van Nederl. Letterkunde te Leiden.
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inhoudsopgave te laten volgen. De heldin J e a n n. e t o n,
de dochter van een Brusselaar naar Amsterdam verhuisd,
om handel te drijven, -- wordt door hare ouders slecht behandeld.
Zij dwarsboomen haar vooral in hare genegenheid voor een
koopmanszoon , Oh a r 1 e s, en doen haar in een klooster te
Leuven gevangen zetten. Charlesschaakt haar uit het
klooster en voert haar in manskleederen. weg. Op reis naar
Aalst door struikroovers overvallen, wordt Charles gedood.
J e a n n e t o n komt als dienstmaagd bij den kwakzalver
E r r a n d o r te Rij snel die haar naar Parijs brengt. Daarna
begint zij een zwervend leven , komt bij vele andere meesters,
die haar naar Italië voeren. Geen enkel wonder , dat haar
niet gebeurt. Jaren lang loopt zij in mansgewaad en dient
als page in Italië en Spanje , valt in handen van Algerijnsche
zeeroovers, ontsnapt, sluit een rijk huwelijk en komt naar
Holland terug.
De toon van dit geheele levensverhaal is zonder geest of
vernuft, daarbij telkens met vuur spelend en voorzichtig allerlei
onkieschheden vermommend.
Was deze eerste navolging zeer weinig vleiend voor de
nagedachtenis van H e in s i u s, de volgende gaven nog minder
bevrediging.
Daaronder behoort :
„De Zwervende Hollander of de gevallen van
een geboren Hagenaar. Door hem zelfs beschreven
onder de zinspreuk: Nosce te ipsum." Te Amsterdam
bij Steven van Esveldt, 1757; drie deelen kl. 8°. 1 )
Dit langdradige werk poogt zooveel mogelijk H e i n s i u s
na te volgen, zelfs door . de gravuren, die het moeten opluisteren,
doch die even onverkwikkelijk zijn als de inhoud. Het behoort
niet verder uit zijne welverdiende vergetelheid te worden
opgewekt. 2 )
.

1

) Een exemplaar in de Koninklijke Boekerij te 's Gravenhage.

z) Ik zwijg hier van een vroeger verschenen, maar geheel onleesbaar
schotschrift: „Het koddig en vermakel ij k Leven van Louwtje
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Er bestonden ten onzent in de achtien.de eeuw geheele verzamelingen van Hollandsche schelmenromans, die hoe langer
hoe onbeduidender en smakeloozer werden. Ik vermeld ter loops:
W. van Swaanenburg, „Arleq uin distelateur, of
de overgehaalde Nouvelles, zynde een werk immers
zo dwaas als de masker zelfs,".... Amsterdam,
1725. 40.
„De zoete Buiten-buurt of zeldzame levensgevallen van een kapitein ter zee, een luitenant
te land, een welvarend koopman, een bejaarde
weduwe en een vrijster,.... Alkmaar, 1731. 8°.
,,De mislukte list of de bedrogen landsdief, zynde
het verhaal eenes gevangen grutter".... westzaandam , 1737. 80.
„De Hollandsche Pamela of de zegepralende
deugd Behelzende de wonderbare gevallen en
ontmoetingen van Zoetje Gerbrands".... Amsterdam,
1754. 8°.
„De Haagse Vondeling of de historie van
een jong heer van geboorte. Door een juffer
op zijn sterfbed gevonden".... s' Gravenhage , 1758,
2 d. 8°.
„De Hollandsche Marianne of de worstelende
D e u g d" .... e' Gravenhage, 1760. 80.
„De zwervende A d v o c a a t" .... Amsterdam, 1763. 80.
„De s ch o on e Hollanderin".... Amsterdam , 1770. 8°.
„De bedelende Edelman".... Amsterdam, 1770. 80.
„De grootmoedige en heldhaftige Hollandsche
A ma s o o n".... s' Gravenhage, 1775. 8°
„Zeldzaame Geschiedenis van twee zeer aartige
juffers, Liz ette en Nanine".... s' Gravenhage, 1777. 8°.
„Adeline of aangeteekende bijzonderheden eener
van Zevenhuizen of het Schermschool der Huislieden. Vervat in twee deelen, zamengesteld door Gerrit van Spaan
J a c o b s z." Rotterdam, Pieter de Vries. 1704. kl. 8°.
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jonge juffer op hare drie jaarige reize doo r
V r a n k rij k". s' Gravenhage , 1783-84 3 d. 8°.
Het jaar 1783 en het jaar 1784 waarschuwen deze optelling
te staken. De Hollandsche roman werd in die jaren gered uit
zijn diep verval door B e t j e Wolff en A a g j e D e k e n. Te
vergeefs had N i c o l a as Hein si u s, junior, gepoogd den
schelmenroman op onzen bodem over te planten. Hij zelf
mocht eene halve eeuw bijval oogsten , eene school stichtte hij
niet. Hadde hij den geest , den uitmuntenden smaak, de gave
van vertellen bezeten, die Les a g e op dit gebied deed zegevieren , dan nog ware er van geene school sprake geweest.
L e s a ge staat in de geschiedenis der Fransche letteren even
goed alleen als Hein s i u s in de geschiedenis der onze ,
wanneer men middelmatige en kinderachtige navolgingen ter
zijde schuift. De abbé P r é v o s t wees den roman een ander
terrein' aan — het psychologische. Jean Jacques volgde
onder den invloed van R i c h a r d s o n. Be tj e en A a g j e
deden hetzelfde voor ons. De eigenlijke Sc helm e n r o man
had opgehouden te bestaan en behoorde met de A m a dissen,
de Herderverhalen, deheroïsche Romeinsch-Aziatische
r o m a n s tot een volkomen afgesloten verleden.

HET LEEGE HUIS.
DOOR

JAN STEEN.

Een arme schoolmeester was hij met 600 gulden inkomen,
met een oude moeder en een teringachtige zuster die nog
wat naaide voor de menschen als zij het nederige huishoudentje in order gebracht had.
Wat had hij anders kunnen worden ? Zijn vader was ook
schoolmeester geweest en hij was zelf -- wat men toen gelukkig achtte voor den krijgsdienst afgekeurd om zijn zwakke
oogera. Zijn mager , geel-grauw gelaat , de wasachtige tint
van zijn huid , het vage blauw zijner gebrilde oogera, de
sluike haren die, tamelijk lang, recht afgekamd op den kalen
kraag van zijn vaal , op de schouders afzakkend jasje hingen ,
zijn geheel uiterlijk droeg den stempel van iemand die honger lijdt , en toch was er in de uitspraak zijner woorden , in
den nauw merkbaren glimlach die af en toe zijn bleeke smalle
lippen ontsloot , iets dat u zeide : „Waag het niet mijn armoede te gissen."
In het dorp was hij weinig bekend, en weinig bemind;
de lieden zagen het aan voor trots dat de schoolmeester en
zijne familie met niemand omgingen. De kinderen hechtten
zich niet aan hem , hij lachte ook nooit , en zoo kwam het
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(Vijfde Artikel.)
Sloe.

VI.
„DON CLARAZEL DE GONTARNOS."

Reeds werd in het voorbijgaan aangestipt, dat Heiins i us
een tweeden roman: „Don Clarazel de Gontarnos" in
169'7 , twee jaren na zijn „M i r a n d o r", uitgaf en dat een
tweede druk van dit laatste werk in 1712 het licht zag.
Behalve door den „Navorscher" en door Dr. G. D. J. Schotel 1
is er door niemand onzer geschiedschrijvers der Letterkunde
ooit van dezen roman gesproken. Jammer vooral, omdat zeker
geheimzinnig waas over dit hoogst eigenaardig boek zweeft.
De titel: „Don Clarazel de Gontarnos, Ofte den
„buvten-spoorigen Dolenden Ridder, Behelzende
„desselfs standvastige liefde voor de Schoone Sil„viana, (enz.enz.) beneffens de doortrapte fielterijen
,,v an Gan d a l e s , s ij n schild- knecht" vestigt oogenblikkelij k de meening , dat men hier met een nieuwen D o n

)

1)

„Vaderlandsche Volksboeken"... Haarlem, A, C. Kruse-

man, 1874, lI deel. bl. 84.
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Quixote te doen heeft, wiens Dulcinea en S a n c h o
P a n z a reeds op het titelblad worden genoemd. Voordat men
echter met Benig nader onderzoek omtrent deze zaak kan beginnen, is het allernoodzakelijkst te vernemen wat Ni c ol a as
Hein si us omtrent dit boek in een uitvoerig voorbericht
„A an d en L e e z e r" gezegd heeft.
„Het is eenige jaren geleeden, waarde Leezer" — zoo vangt
hij aan -- „dat de Chevalier Hypochondriaque, in het Frans door
„den Heer Du Teerdier beschreven, my onverwacht in handen
„kwam, waarin ik eenige zoo vermakelyke plaatzen en kluch„tige gedachten aantrof, dat ik my verwonderde , hoe het
„zelve zig zoo lang tegens de verwoede aanval der oneindige
„Overzetters had konnen verweeren, zonder in de Nederlandsche
„Taal al voor een halve Eeuw, en nog eerder, in het licht
„gekomen te zyn. Dog, wanneer ik daarentegen wederom be„tragte, hoe grof en plomp dezen buyten-sporigen Ridder van
„gemelde Heer Du Teerdier geschetst en met wat onsmakelijke
„saus hy den seleen opgedist had, was ik verplicht , deeze
„myne verwondering te staken, en te gelijk het voornemen
„van dezen Ridder zelver (gelijk ik al half beslooten , indien
„my de gemelde reden niet wederhouder had) met een Neder»landsche kleeding op te schikken." ')
Het is niet onnoodig hier in de allereerste plaats ieder te
waarschuwen voor een al te naïef geloof in de verzekeringen
van H e i n s i u s. Uit de inleiding van „d e(n) V er m a k e 1 yk e(n) A v a n t u n i er" bleek het reeds , dat hij Mi rand or
voor een historisch persoon wilde doen doorgaan , die hem zou
genoodzaakt hebben tegen vergoeding van papier, pennen en
inkt een levensverhaal te schrijven „volgende deselfde styl
die hy in 't verhalen van het selve tegens (hem) gebruikt
hadt." Naar den aanhef van het voorbericht voor „D o n
Clara z el" had Heins i u s dus slechts eenige jaren geleden
1)

Deze en andere citaten volgens den tweeden druk van „D o n

Claraz el", 1712.
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kennis gemaakt met D u Ver d i e r's ,,Chevalier Hip o c o nd r i a q u e", en verwonderde hij zich , dat dit boek niet reeds
voor eene „halve eeuw en nog eerder" in de Nederlandsche
taal was vertolkt. Daar de roman van D u V e r d i e r in
1632 werd uitgegeven ') verplaatst ons dit naar het tijdvak
1682 tot 1692 , toen H e i n s i u s arts was bij den Keurvorst
van Brandenburg , 't geen nader bevestigd wordt door de vol-.
gende woorden van het voorbericht : „Ik weet niet, door wat
„noodschikkelijk geval, ik dezen Chevalier Hypochondriaque, voor
„weinig tijds wederom voor myn Reis-gezel voor vele andere
„verkoos, om my op zekere moejelijke reis in Duits„1 a n d =) te begeleiden en om my door zyn vermakelijke
„zotheden en buiten-sporige invallen , de weg te verkorten."
H e i n s i u s heeft dus D u V e r di e r omstreeks 1690-1694
het eerst gelezen en diens „Chevalier hipocondriaque"
vóór 1.697 , toen de eerste druk der vertaling verscheen, gereed gemaakt ten dienste van Nederlandsche lezers. Zeer
zonderling is de poging, die hij in zijn woord aan den lezer
beproeft, om het te doen voorkomen, dat hij niet D u Ver di er
zelven, maar een veel ouder handschrift heeft vertaald. Hij
verhaalt in zij ne voorrede, hoe hij met „z e k e r Frans Heer"
in den postwagen kennis maakte , terwijl hij Du Ver d i e r
las ; hoe hij toen zeide , dat dit boek eene navolging was van
Cervantes' „Don Quixote"; doch hoe de Franschman antwoordde , dat Don Cl a ra z e 1 de Go nt ar no s „lang geboren
„en volwassen was , eer de laatste (Don Quixote) zijn eerste
„wezen in de herzenen van Savedra bekomen (had) en uit
„de zelve gebaard was." Als H e i n s i u s hier tegen aanvoert ,
dat de „Ch evalier hipocondriaque" van 1633 (1632)
1) Zie hier nogmaals den titel:
Le II Chevalier I( hip o con d r iaque. II Par le Sr. du Verdierdi A. Paris, Chez Pierre Billaine,
rue S. Jacques la bonne Foy, deuant S. Yues. II MDCXXXII.
A vec privilege dv Roy." 11 7 pag. Préface en 709 bladz. Er.

2) Door mij gespatiëerd.
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dagteekent en dat hij een Spaanschen druk van „D on Q u ix ot e" van 1629 bezit , zegt de „F r an se Heer" : „Dit gaat
„zo vast niet als gy u inbeeld, want Don Qui x ote kan wel
„eerder, als den Chevalier Hypochondriaque van Du Teerdier ,
,.gedrukt zyn, zonder dat hy daarom het recht van d' eerst„geboorte boven den ander heeft. Ik beken , antwoorde ik,
„dat ik niet verstaa wat gy gelieft te zeggen !" Maar eindelijk geeft de Fransche reiziger eene volledige opheldering ,
wanneer hij herneemt: „Gelieft dan te weten, dat het leven van
„dezen Don Clarazel cle Gontarnos, aan dewelke den Heer Du Ver„dier de naam van den Chevalier Hy-pochondriaque heeft gelieven
„te geven , eerstelijk door den Heer Polignac, in zyn leven
,,Advocaat in het Parlemént van Grenoble, d'Hoofdstad van het
„Dauphiné, en op de Revier Isere gelegen, in het jaar 1617
„beschreven is. Deze Heer Polignac had het geluk van Don
„Clarazel, terwyl by als Dolend Ridder het Lyonnois door„kruiste , op het Kasteel van een van zyne bloedvrienden in
„deeze Provintie aan te treffen, alwaar hy in twee dagen ,
„dat zig Don Clarazel daar onthield , zoo veele vermakelijke
„buiten-sporigheden van dezen Ridder zag en hoorde , dat hy
„door het geene, het welk hy van zyn Schild-knecht Gandales,
„en van hem zelven verstond, by zig besloot zulx aan te
„tekenen en indien by nog meerder van zyn zotheid kost te
„weeteii komen, 't eeniger tyd in Druk te laten gaan. Met
„dit voornemen liet hij niet na , by eenige Kooplieden
„van Majorca, die nu en dan tot Marsetje overkwamen
„(alwaar zyn oudste Soon woonde) de staat en gelegenheid
„van onzen Ridder en zyn beminde Silviana zeer naukeurig
„t'onderzoekeu , hetwelk gevoegd by veele wonderlyke en ver„makelyke toevallen, dewelke hy in verscheide plaatzen van
„Vrankryk had; en na dewelke hy met d'uiterste neerstigheid
„gestadig deed vernemen, hy de zelve waardig oordeelde om
„door den druk bekent te maken , hetwelk hy zekerlijk zou
„gedaan hebben , indien hem de dood hier in niet verhin„derd had.”
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Na dit allerzonderlingst verhaal voegt de Fransche „reisbroer"
van He ins i u s er nog het volgende bij : „d' Heer Polignac
,,had gedurende zyn leven dikmaals den Heer Du Verdier,
„die een van zyn goede vrienden was, en mede tot Grenoble
„woonde , met de vermakelijke Avanturen van onzen Ridder
„onderhouden , en hem nu en dan , wanneerze in het
„huis van den Heer Polignac byeen waren, wel een weinig
„voorgeleezen , van het geene hy van de bejegeningen van
„Don Glarazel vernomen en aangeteikent had , waarin den
„Heer Dn Verdier zoo een groot vermaak gevonden had,
„dat hy aan de nagelatene Soonen van den Heer Polignac
„instandig aanhield, om het geene zijn Zalige vader hier van
„geschreven had, in handen te mogen hebben , om in druk
„te laten gaan: maar deeze schriften vermist werdende, kosten
„de zelve het verzoek van den Heer Du Verdier niet toestaan,
„dewelke , niet tegenstaande dit ongeval, zig nogtans zeer
„gedrongen voelde, om het geene hem d' Heer Polignac daar
„dikmaals van verhaald, en voorgelezen had, te doen drukken
„(gelijk hy, als gy uit deezen druk zien kond, naderhand tot
„Parys in het (jaar) 1632 en alzoo 15 jaren na d' Heer
„Polignac de laatste hand daaraan gehad en het zelve ge„eindigt had, heeft doen laten), dog met zoodanige ver„warring , en merkelijke onwaarheden opgevuld, dat ik met
„u bekenne, dat het in het duizendste deel niet by de ver„makelijke invallen van Savedra , die hy in het beschryven
„van zyn Spaanschen Ridder gehad heeft, te pas komt: maar
„indien gy de Schriften van den heer Polignac, die naderhand
„wederom gevonden , en tegenwoordig in handen van zyn
„Soons soon (dewelke de wreede vervolging der Godsdienst
,,in Vrankryk , tegenwoordig in Engeland, gelijk de zelve
„oorzaak my in Duitsland aan het Hof van een machtig
,,Vorst doed leven) berustende zyn , zoowel als ik, aan wier
„hy de zelve in Engeland eenigen tyd om te leezen geleend
„heeft, gelezen had, zond gy van een geheel ander gevoelen
„zijn en zoud niet alleen bekennen moeten , dat het volgens
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„het jaar-getal, het welk men op het manuscript van den
„Heer Polignac ziet , veel ouder als Don Quixote de la Mancha,
„maar ook veel vermakelijker en geestiger is , zynde d' Heer
„Polignac , schoon hy door zyne schriften niet bekend is, in
„zyn tydt een van de beste geesten van Vrankryk geweest."
Dokter He in s i u s gelooft aan deze voorstelling van feiten
en meent, dat C e r v a n t e s door „de buitensporigheden, die
„Don Clarazel eertijds in Vrankryk bedreven had , tot zijn
„Don Quixote" is gekomen." Hij vraagt zijn Franschen vriend
of hij het handschrift van den heer Polignac voor een
kleinen tijd mag ter leen ontvangen. Een jaar later wordt
hem dit handschrift bezorgd en verkiest hij dat te vertalen
boven den roman van Du Ve rd i e r. Hij eindigt met aan
den lezer te verklaren : „Zie hier dan, waarde Leezer, hetgeen
„ik in de schriften van den Heer POLIGNAC (die deze geschiedenis
„verzekerd waar te zijn, daar die van DON QUIXOTE slechts verdicht
„is) gevonden, en waardig geoordeeld heb, om door den druk gemeen
„te maken, zonder dat men hierin iets vinden zal, het geene met D'AVAN„TUREN van DON QUIXOTE eenige gelijkenis ofte overeenkomst heeft."
Het was noodzakelijk deze zonderlinge inleiding tot „D o n
Clara z el de Go n t ar no s" geheel na te gaan , omdat men
daardoor alleen zich een denkbeeld kan maken van Hein si u s'
plan met dezen roman. Mag men hem gelooven, dan zouden de volgende feiten aanleiding gegeven hebben tot de
bewerking van den Hollandschen „D o n C l a r a z e l de
Gontarnos:"
1° H e in s i u s leerde Du V er die r's roman zeer laat kennen (1690 --1694) ;
2 0 hij vond hem te „grof en te plomp", om te vertalen ;
3° hij ontmoet een Fransch heer, een refugi é, die beweert,
dat „D on Cl ar a z el" „langgeboren en volwassen" is geweest,
voordat C e r v a n t e s aan zijn „Don Quixote" begon ;
4° hij verneemt van dezen, dat de heer P o l i g n ac het
leven van „Don C l a r az e 1" in 1617 heeft beschreven , daar
deze Don Clarazel heeft ontmoet ;
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5° hij hoort verder , dat Du Verdi er , die te Grenoble
woonde, het handschrift van Poli g n a c had hooren voorlezen , waaruit de eerste zijn roman in 1632 samenstelde ,
doch zoo slecht , dat Ce r v a n te s, wiens Spaansche „D o n
Qui x o te", naar zijne meening in 1629 verschenen was , ver
boven hem uitmuntte ;
6° hij vertaalt het handschrift van P o 1 i gn a c , die g es c h i e d e nis leverde en daarom in alle opzichten afwijkt van
C e r v a n t e s, die alles verdicht heeft.
De zeventiende eeuw heeft het woord „ré cla m e" van
onze dagen niet gekend, maar de zaak was aan den woeligen
auteur van „De(n) Vermakelyke(n) Avanturier" in het
geheel niet vreemd. De voorrede tot de lezers van zijn tweeden
roman is eene behendige „r é cl am e" van A. tot Z. Het mag
niet ontkend worden , dat hij ons daarmeê eene vrij moeielijke
taak heeft opgelegd.
Men zal moeten staven, dat hij al zijne vreemde ontdekkingen uit zijn duim gezogen heeft, om aan zijne vertolking van
Du Verdi e r het waas van iets oorspronkelijks , iets ongemeens
te geven. Het ware zeker gemakkelijk met den besten vriend
van C e r v a n t e s in Nederland ') te zeggeu , dat de ellendigheid van A v e 11 an e da's vervolg op den „D on Q n i x o t e"
nog overtroffen wordt door „eene andere navolging , welke
zich echter voor eenen voorganger uitgeeft , D on C 1 a r a z e 1
de Gontarnos...." 2).
Doch een weinig meer bewijs voor de juistheid van deze
meening schijnt niet overbodig. Dat de Fransche re f u g i é
in de postkoets aan H e in s i u s zou gezegd hebben: — „dat
„dezen Dolenden Ridder een navolging van Don Quixote

1) Mr. C. L. Schuller (tot Peursem), „Voorlezing over den
Don Quixote, gehouden in het Leesmuseum te Utrecht den
10 Febr. 1842", Utrecht, Kemink en Zoon, 1842.
2) Aldaar, bl. 25 , noot 3.
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„zyn zou , daar in zyt gy zeer bedrogen ; dewijl d'eerste lang
„geboren en volwassen was , eer de laatste zijn eerste wezen
„in de hersenen van Savedra bekomen heeft en uit de zelve
„gebaard was" -- valt het gemakkelijkst te weerleggen.
H e i n s i u s meent tegen den r e f u g i é te moeten aanvoeren,
dat hij een Spaanschen druk van 1629 van „Don Quixote"
kent en schijnt te gelooven , dat het eerste deel van C e rv a n t es' meesterwerk niet vroeger in het licht kwam. Dan
komt de Fransche reiziger met zijn verhaal van zekeren heer
P o l i g n a c, die in 1617 het Leven van Don Cl a ra z e l de
G o n t a r n o s zou beschreven hebben naar eigen waarneming.
En uit dit betoog moet volgen , dat „Don C 1 a r a z e 1" (1617)
ouder is dan „D on Q u i x ot e" (1629).
Niets is gemakkelijker dan het tegendeel van deze erbarmelijke fabel te bewijzen. Cervantes schreef het eerste
deel van zijn „Don Quix ote" in 1605. Nicolaus
Heinrich Julius, de Duitsche bewerker . van T i ckn o r,
heeft het duidelijk genoeg aangetoond , door den titel mede
te deelen van een exemplaar uit zijne bibliotheek : „El
Ingenioso Hidalgo, Don Quixote de la Mancha,
compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra,
dirigido al Duque de Bejar, Marques de Gibraleon
etc. Ailo 1605. Con privilegio, etc. En Madrid
por Juan de la Cuesta. 40. 1 ) In 1605 verschenen
er nog drie drukken te Madrid , te Lissabon, te Valencia; in
1607 een te Brussel , in 1608 een te Madrid , herzien , maar
weinig verbeterd door den auteur, later de voornaamste druk,
die tot grondslag strekte voor de talrijke andere , welke nog
volgen zouden ' i. De eerste Fransche vertolking is van
1620 3 ) en wellicht staat deze datum in verband met D u
1) Ticknor, t. a. pl. II Theil. Siebente Beilage. „Von den
Ausgaben, Uebersetzungen and Nachahinungen des Don
Quixote." S. 555.
2) Aldaar, S. 556,

3) Aldaar, S. 558.
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Verdier's „Chevalier Hipocondriaque" van 1632. De
dwaze meening van H e in si u s, dat een handschrift van
1617 ouder zou zijn, dan Oer v a n t e's eerste deel (1605) behoeft niet verder wederlegd te worden.
Hiermede valt het geheele verdichtsel, dat er een handschrift van een zeker heer P. o 1 i g n a c , „in zyn. leven Advocaat
in het Parlement van Grenoble, d' Hoofdstad van het Dauphiné
en op de Revier Isère gelegen", zou bestaan hebben ; en dat
Du Verdi er, „die mede tot Grenoble woonde", dit handschrift zou hebben hooren voorlezen, (1617), om er later
(1632) zijn „Chevalier Hipocondriaque" uit het geheugen naar af te schrijven. Heinsius heeft evenwel nog
een glimp van waarschijnlijkheid aan zijn verhaal willen
schenken, door de Poli g n a c's tot de Hugenooten te rekenen,
daar hij in zijne phantastische voorrede mededeelt, dat de
kleinzoon van den heer Polignac , die het gedroomde handschrift bezit, „door de wreede vervolging der Godsdienst in
Vrankryk" genoodzaakt was naar Engeland te vluchten. (1685)
De naam der adellijke familie de Polignac is te goed bekend,
om hem straffeloos te misbruiken. In de zeventiende eeuw
leefden er twee takken van dit adellijk geslacht : de Catholieke
Poli g n a c's , die uit de C e v e n n e s komen en den titel van
markies voeren; i) de Hugenootsche Po 1 i g n a c's , die uit
la Sainton ge stammen en den naam van Seigneurs des
Fontaines of de Sant-Germain dragen. 2 ) Beide
takken behooren tot den Franschen adel. Van den heer
P o l i g n a c, advocaat aan het Parlement van Grenoble , werd
dit door H e ins i u s niet beweerd. Er is geen spoor van
1) „Nouvelle Biographic Générale, publiée par M. M.
Firmin - D i d o t, fr è r e s." Tome XXXIX. Paris, 1862 , in voce
P olignac►
2) „La France Protestante ou Vie des Protestants Francais
par M. M. Eug. et Em. Haag." Tome VIII. Paris, Cherbuliez,
1858, bl. 252, 253.
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zoodanigen advocaat te vinden. De Hugenootsche P o l i g n a c's
zijn edellieden, die onder de bescherming van Henri IV staan.
Gabriel de Polignac, Seigneur de Saint-Germain
voerde den titel van „G entilhomme ordinaire de la
Chambre du Roi. Hij stond in 1 5 98 in le D auphiné
aan het hoofd van een schaar Hugenooten en onderhandelde
in 1616 uit naam der koningin-moeder over den vrede. 1 )
Daar hij in 1620 stierf, zou hij in 1617 een handschrift
hebben kunnen voltooien, maar onmogelijk is het te bewijzen,
dat deze edelman , en de advocaat te Grenoble , door onzen
Heinsius aan het licht gebracht, dezelfde personen zouden zijn.
Reeds nu mag men dus vaststellen , dat , wie ook het
eerst met „Don Clarazel de Go n t a r n o s" te voorschijn
kwam, dit boek toch altijd .eene zwakke navolging van C e rv a n t e s blijft. Heinsius heeft met zijne onkunde omtrent
het meesterstuk van den laatste gemeend, dat „D o n Qui x o t e"
het eerst in 1629 verschenen was en koos daarom het jaar
1617 als datum voor zijn verdicht manuscript. In de tweede
plaats schijnt het een zeer twijfelachtig feit, of ooit een
advocaat Po l i g n a c te Grenoble geleefd heeft en zou ik
durven .staande houden, dat hij alleen door Hein si us is uitgevonden om zijnen Hollandschen lezers zand in de oogera te
werpen. Een sterk bewijs voor deze stelling is, dat Hein si us
durft te verhalen, hoe „deze heer Polignac het geluk had van
„Don Clarazel, terwyl hy als Dolend Ridder het Lyonnais
„doorkruiste , op het kasteel van een zijner bloedvrienden aan
„te treffen." Een romanheld als Ni i r a n d o r werd evenzoo
door hem voor een historisch persoon uitgegeven , terwijl het
overvloedig bleek, dat Ni i r a n d o r' s avonturen op behendige
wijze uit Sp aansehe en Fransche schelmenromans waren
saámgelezen. De lezers van „D on C 1 a r a z e 1 de Go n t am n o s"
weten , dat deze waanzinnige dwaas evenmin heeft kunnen
bestaan als Am a dis of P al m e r ij n, dat het eer te gelooven.
1)

„La France Protestante," t. a. pl. p. 283.
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zou zijn , als men Don Quixote voor een historischen Spanjaard ging uitgeven, dan Don 01araze1.
Het is met dit dwaas verzinsel, evenzoo als met zijn voorgeven , dat M i r a n dor iemand zou zijn , „die tegenwoordig ,
indien hy gisteren met een gesondt hert niet gesturven is ,
nog leeft." Hij meende door zulke eene verklaring het hart
zijner Nederlandsche lezers te stelen. Geene verdichting ,
geene „leugens" ! Zijn D o n C 1 a r a z e 1" is een historisch
verhaal, niet vertaald naar de gebrekkige omwerking van
Du Verdier, maar naar een onbekend handschrift van
zekeren onbekenden heer P o 1 i g n a c, die Don C l a r a z el
zelven gezien heeft.
Het wordt tijd ons met Du Verdi er bezig te houden.
Hein s i us weet van hem, dat hij te Grenoble woonde en dat
hij „van de goede vrienden" des heeren P o l i g n a c was.
Ook deze verzekering schijnt uit de lucht gegrepen. Veel
weet men niet omtrent Du V e r d i er. De vroeger door mij
vermelde geschiedschrijvers van de Fransche Letterkunde der
17 e eeuw, Demogeot, Nisard, Godefroy en Lotheiss e n noemen zijn naam niet. Er schijnt nog het een en ander
onzekers te blijven in de overleveringen aangaande dezen
romanschrijver.
in het „Grand Dictionnaire Universel" van
Bayle') wordt Du Verdier genoemd „Historiographe
de France", voorts: „auteur de plusieurs ouvrages,
qui ne somt pas excellents, mals qui ne cedent
pas à beaucoup de Livres, qui ont procuré du
pain à leur pères. Néamoins il a eu le malheur de
ne pouvoir se nourrir de sa plume, quoique assez
féconde."
Deze woorden moorden eenvoudig overgenomen door Louis
Moréri in zijn „Le Grand Dictionnaire Historique"
.

1)

„

5. Ed, Amsterdam, 1740, in voce Du V e r d i e r.
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met de schuchtere toevoeging: „s e l o n M. B a y l e", ') maar
bij Joly in zijne: „Remarques critiques sur le Dict1 o n nair e de B ay l e", 2 ) lezen wij, dat B ayl e verkeerdelijk
van N. du V e r d i e r gesproken heeft. „I 1 faut", zegt hij :
„Gilbert Saunier, Sieur du ,Verdier. On peut dire
de eet Historien ce qui a été dit d'un autre
Scavant:
„De gratia speciali
„Mortuus in Hospitali".

,Car it mourut en 1686 à l'Hopital de la Salpétrière,
„s itu é dans un Fauxbourg de Paris, ou it avoit
„eu par grace un logement sur ses vieux jours.
„Dans la „Bibliotheca Fayana" p. 279 on lit: Les
„.mans Jaloux ou le Roman des Dames par Gilbert
,,Saunier, Sieur du Verdier. Je doute fort que ce
„Roman, qui porie simplement au titre: Par le
„Sieur du Verdier, soit de Gilbert Saunier, Sieur
„du Verdier. En voici la raison. Le du Verdier,
„auteur des Amans jaloux, imprimés en 1631 en
„2 vol in 80, donna en 1632 Le Chevalier hipocon„driaque & huit aus auparavant en 1624 it avoit
„publié, sur un privilège de 23 Janvier 1623 un
„autre roman intitulé, La Nymphe solitaire in
„8° de 555 pages. D'ou l'on doft conclure que ce
„du Verdier etoit auteur dès 1622. Or de 1622 à
,,1686 i1ya64ans."
Uit deze critiek van J oily schijnt te volgen , dat er twee
du V er di e r s' bestaan hebben, de een geschiedschrijver,
„Historiographe de France", genaamd Gilbert
Saulnier, Sieur du Verdier, de ander romanschrijver,
1) „Grand Diet". van Moréri, „Prêtre et Docteur en Théol o g i e," Amt. 1746. fol. in voce Du V e r d i e r.

2) Paris, 1748, fol. 11 Partie in voce Du V erdier.
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genaamd N. du V e r di er, op het titelblad zijner romans
eenvoudig genoemd 1 e Si eur du Verdi e r. 1 ) Dit wordt
nog te waarschijnlijker, daar beiden een zeer groot aantal
werken hebben- nagelaten die , zeer verschillend van aard ,
moeiliik allen door ééne hand kunnen voltooid zijn. De
bewijsvoering van J o l l y, dat du V er dier, die in 1622
een roman uitgaf, niet wel de man kan zijn , die in 1686
stierf, schijnt mij niet klemmend genoeg. Zoo de romanschrij ver Du Verdi er omstreeks 1600 geboren werd , kon
hij in 1622 een roman schrijven en in 1686 sterven, niemand
behoeft aan de mogelijkheid dezer feiten te twijfelen. De
waarschijnlijkheid evenwel , dat er twee du Verdi e r s moeten
onderscheiden worden , blijft vrij groot.
Later heeft men ze weer verward , zoo als blijken kan uit
de Brusselsche „Biographie Un.iverselle par une soci et é de ge ns de let tr es." 2 ) Daar heet de romanschrijver
nogmaals „historiographe de France, mort à l'h6pital de la Salpétrière en 1686, ou it avait avec
sa femme obtenu un asile en 1676;" zijn naam wordt
daar ook weder G i l b e r t S a u l n i e r D u v e r di e r geschreven ;
hij heeft „un grand nombre d'ouvrages historiq u e s" geschreven; men voegt er bij : „o u b l i é s de pui s
longtemps, mals ou recherche encore ses compositi o u s d'un a u tr e genre." En dan volgen eenige titels van
zijne romans, als:
„Le Roman des Romans ou la Conclusion de
l'Amadis, du Chevalier du Soleil, et autres romans
de Chevalerie." 1626, 7 volumes (très rare).

1) Gelijk ook staat op het titelblad van „L e C h e v i p o c o nd r i a q u e", waarvan mij een nauwkeurig afschrift gezonden werd door
Prof. A l fr e d Mor el F a t i o van Algiers , die de beleefdheid had het
zeldzame exemplaar uit de B i b 1. N a t. te Parijs voor mij op te slaan.

2) Bruxelles. 1844. Tome V, in voce Du Verdi e r.

I
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„Les Amants jaloux ou le Roman des dames."
1634 (1631) en
„La Bergère amoureuse ou les veritables amours
d^Acanthe et de Daphnée." 1621.
Naast dit zeer onvolledig bericht komt een ander uit de
„Nouvelle Biographie Générale" van Firmin Didot,
frères. ') Onze schrijver heet Gilbert Saulnier du Ver d i e r, wordt geboren in het begin der zeventiende eeuw en
sterft in 1686. Het hospitaal 1 a Sa 1p e tri ère wordt niet
vergeten. Daarna volgt eene chronologische en uitvoerige
vermelding zijner werken :
1620. „Le Temple des S a c rites."
1621. „La Bergère amoureuse," enz,
1623. „L' Amour av en to reux."
1624. „La Nymphe solitaire." (1623).
1624. „La Diane franCaise."
1624. „La Parthenice de la Cour."
1625. „La Floride.
1626. „Le Roman des Romans ou la Conclusion
d e l'A m a di s" enz. — 7 deelen.
1628. „Les amours et les armes de Princes de
la Grèce."
1628. „Les es claves."
1631. „Les am ants jaloux" enz.
1632. „Le Chevalier hipocondriaque."
1632. „La Sibylle de Perse."
1648. „Suite de Rosalinde."
Op deze titels , die romans aanduiden, volgt nog een twintigtal van historische werken, die i k onvermeld laat. Ook
dit bericht smelt de beide (?) D u V e r d i e r s tot een geheel
saam , terwijl de titels der romans uit het bekende werk van
Lenglet & Dufresnoy: „Bibliothèque des Romans"
1)

Paris. Tome XV (1856) in voce Du V e r d i e r.
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en die der historische geschriften uit Lel o n g: „Bi b l i othèque historique de la France" zijn ontleend.
Het vraagstuk door J o l y in zijne „R erna r q u es sur
B ay 1 e" omtrent den enkelen of dubbelen Du Verdi e r opgeworpen , moet ik hier laten varen. Ons boezemt alleen de
romanschrijver belang in. Uit de titels zijner werken , uit de
kennismaking met „Le Chevalier hipocondriaque"
blijkt het, dat le Si e u r du Ver dier een hartstochtelijk
bewonderaar is geweest der Am a d i s s e n, P al m e rij n s en
P r i m a l e o n s, dat hij ,niet minder op had met de Herderromans uit de school van d ' U r f 6. Hij heeft het voorbeeld
van C e rv a n t es gevolgd en eindelijk zelfs een Don C 1 ar a z el d e G o n t a r n o s, als melancholisch en hypochondrisch
minnaar der schoone S y l v i a n a, doen optreden.
Van al dezen arbeid is maar een handvol stofs overgebleven.
H e i n s i u s' vertaling en bewerking een boek, dat evenzoo
volkomen vergeten werd had zijn naam ten onzent kunnen
doen voortleven, maar ook H e i n s i u s deed zijn best , om
Du Ve rd ier zooveel mogelijk in de schaduw te stellen.
Daar de eerste gedurende zijne vertaling den lust niet weerstaan kon er allerlei dwaze en zonderlinge grappen bij in te
lasschen, vond hij goed den laatste te doen plaats maken
voor een verdichten heer P o l i g n a c, om zoo de lezers van
zijn „Buyten-spoorigen 1)olenden Ridder" op het
dwaalspoor te brengen, indien zij misschien den oorspronkelijken ,,Chevalier Hip o c o n d r i a q u e" hadden gelezen.
Het eenige stuk — mij bekend — waarin D u Ver d ier
tot zijn lezer spreekt, is de voorrede „A u L e c t e u r" van zijn
„Z w aa r m o e d i g en Ridder" waaruit ik het volgende ontleen:')
„Amy lecteur, ie te veux aduertir de ce que tu uerras en
„ce liure, auant que tu iettes les yeux dessus, tu vas apprendre
„les aduentures m.erveilleuses d'un caualier si parfait Si si
„accompli au commencement de son aage que, s'il n'eust
1)

Volgens het afschrift van Prof. Alfred Morel F a t i o.

32*

492

HOLLANDSCHE SCRELMENROMANS

„esté malheureux en ses entreprises amoureuses , ii eust
„serui quelque iour d'estonnement à tout ses voisins , mais
„sa mauuaise fortune luy ayant fait adresser ses voeux à
„une beauté beaucoup plus orgueilieuse que digne des affec„tions d'uu braue homme, it troubla son eery eau par taut
„de noires & melancolicques humours que du depuis it a
„serui de passe-temps á beaucoup de personnes , qui out
„gris un très iuste subiet de rire de ses actions fort extra„uagantes ; de sorte qu ' ayant résolu de publier les prin„ cipaux traits de follie qu'il a fait & qui sont venus a ma
„cognoissance, i' aurois fait cognoistre mon liure par le nom
„du Chevalier extravagant, si eet épithète n'eust esté
„donné avec iugement á un Berger dont les imaginations
„n' estoient gueres plus sages que les pensées ou les fantaisies
„de oostre guerrier. 1 ) L'auteur de ce fameus Roman m'
„avant done preuenu dans la rencontre de ce triltre, qui
„seroit propre à mon subiet , j' appeleroy le mien Le Ch e„valier hipocondriaque & supplieray tout d' un
„mesme temps ceux, qui prendront plaisir à voir
„ses boutades de considerer qu'elles sont forttiffe„rentes de celles du Berger, qui l'a preceddé &
„par consequent de croire, que ie n'ay riep voulu
„emprunter de ses monvements, NON PLUS QUE DE L'
„INVENTION DU CHEVALIER ESPAGNOL, LEQUEL A COMMENCE DE
„MONSTRER LA FOIBLESSE DE SON CERUEAU PAR DES IMPRESSIONS
„FANTASTIQUES & DES ACTIONS RIDICULES."
Deze laatste woorden zijn van onschatbare waarde voor mijn
betoog. Du V e r d i e r erkent zelf, dat hij navolger is van
Cervantes. De geheele fabel van den heer P o l i n a c uit
de voorrede van „Don ClarazeldeGontarnos" blijkt nu
voor goed een middel van H e i ns i u s om zijn lezers zand in
1 ) Zinspeling op den roman van Charles Sorel: „Le Berger
extravagant, ou parmi les fantaisies amoureuses l'on voit
les impertinences des romans et de la poésie," Paris, 1627.
,
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de oogen te werpen en zijn werk hoogere letterkundige waarde
te verleenen. De roman van Du Ver die r is volgens bovenstaande verzekering van den auteur zelf een tegenhanger van
Sorel's „Berger extravagant" (1627) en eene verre
navolging van „D on Q u i x o t e" (1605). Hoogst waarschijnlijk
heeft S o r e 1 met Zijne satire op de herderromans D u V er di er
bewogen eene nieuwe op de doQr hem zoo ijverig beoefende
Am a di s- r om a n s te schrijven. De beide boeken : „L e
Berger extravagant' en „Le Chevalier hipocond r i a q u e", schelen maar vijf jaren. Het opwekkend conisch
talent van S o r e 1 heeft aan Du Verdi e r den lust ingegeven iets dergelijks te doen , vooral omdat het thema van
C e r v a n t e s hem door het hoofd speelde. Toch beproefde
Du V er dier iets geheel nieuws te leveren , zoo als hij
in de aangehaalde regelen duidelijk doet uitkomen. In alles
wil hij afwijken van S o r e l's ijlhoofdigen Herder, nog meer
zoo mogelijk. van C er v a n t e s' vernuftigen Jonkheer. Daartoe
dient hem eene grondige kennis van al wat met de Am a di sletterkunde in verband staat. Zijn „Rom an de s Romans
ou la Conclusion de l'Amadis, du Chevalier du Soleil,
et autres romans de Chevalerie" (1625) was ernstig
bedoeld — .eene laatste echo van den gadeloozen bijval, die der
Fransche vertolking van „Amadis de G- a til a" 1 ) in 1540
ten deel viel. In dit opzicht kon hij C e r v a n t e s ter zijde
komen, omdat deze in zijde fiere oorspronkelijkheid den
„Amadis" wel als oorzaak der waanzinnigheid van zijn held
had aangeduid , maa r er geenszins de stof uit putte voor zijn
eigen verhaal, gelijk een geest van den tweeden rang, als
Du Ver die r, op elke bladzijde deed.
Na deze kleine opheldering komt de vermetelheid van
Heins in s des te sterker uit. Hij bezat, naar eigen verzekering, een exemplaar van den „C h e v a 1 i e r H i p o co n1 ) Door Nicolas d' Herberay, Seigneur des Essarts, Paris,
Penis ,Janot et Vincent Sertenas, 1540, in folio,
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driaque" „voor d' eerste maal tot Parys by Pierre Billaine
in het jaar 1633 gedrukt." Dat reeds dit jaartal in 1632
moet worden gewijzigd , is een bewijs , dat hij zich weinig
bekommert om nauwkeurigheid, dat hij wellicht de voorrede
van Du V e r d i e r niet gelezen heeft, of althans zich voorstelt,
dat niemand die zal gelezen hebben. Zijn sprookje van den
onbekenden reiziger in de postkoets, die een raadselachtigen
heer Poll g n a c als auteur van een onuitgegeven. ,,D o n
C l a r a z el de Go n t a r n o s" voorstelde , die hem later zelfs
dit handschrift toezond , was alleen bedacht , om het publiek
te doen gelooven, dat de Hollandsche „B u y t e n-S p o r i g h en
P 01 en den Ridder" voor bet grootste deel een oorspronkelijk
werk is.
Dat Heins i u s, al vertalende, zijne eigenaardigheden aan
Du V e r d i e r opdrong, is licht aan te toonen. Om dit evenwel niet met al te groote uitvoerigheid te doen , schijnt mij
het best eenvoudig eenige der opschriften van de hoofdstukken
in origineel en in vertaling te vergelijken. Overeenkomst en
afwijking springen op deze wijze terstond in het oog. De
„Chevalier Hipocondriaque" heeft dertig hoofdstukken en doorloopende pagineering tot bladzijde 709. „D o n
C 1 ar a z el de Go n tarn o s" is in twee deelen gesplitst van
472 en 488 bladzijden ; het eerste deel bevat twintig
hoofdstukken, het tweede v ij f t i e n. H e in s i u s heeft dus
vijf hoofdstukken en 251 bladzij den meer dan Du V e r d i e r.
Behalve aan ingevoegde geestigheden is dit toe te schrijven
aan verschil van formaat en druk. „L e C h e v al ier Hip oc o n d ri a q u e" verscheen in gewoon octavo, „Don Cl a r a z el"
in zeer klein octavo , aan duodecimo grenzend.
Men eergelijke thans de opschriften der volgende hoofdstukken bij origineel en vertaling :
I. ,,Behelsende het VaderI. „Quelle fust la patrie du
„chevalier qui sert de fonde- „land, afkomst, manieren, hoe„m.ent a tout cet ouvrage, sa „danigheden en staat van onsen
„naissance , ses moeurs , ses „Dolenden Bidder , beneffens
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„vertus , sa condition , & le
„commencement de ses amours
„avec Syluiane.” 1 )
II. „Comme Don Clarazel
„se resolust d' aller doener
„une serenade à sa dame. La
„musicque est interrompue par
„un accident. Il desgage A„damant, frere de Syluiane
„de la main de quelques fil„loux : Ns discours auec Syl„uiane , son desespoir , & quel
„fust le subiet de sa maladie
„d' esprit."
III. „Quelles estoient les
„imaginations de don Clarazel:
„comme it prist resolution de
„se rendre hermite à l' exem„ple d' Amadis de Gaule; le
„commencement de ses bou„tades faittes à Lyon ; ses
„extrauagances incroyables à
„la rencontre d'un aduocat &
„dans les discours qu'ils eurent
„ensemble."

Volgens afschrift van Prof.
Alfred Morel Fatio,
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„het begin van sijne liefde
„voor Silviana."
II. „Don Clarazel besluyt
„een Nacht-Musiek aan Sil„viana te brengen , 't welk
„door een vreemt toeval ge„stoord wert. Hy verlost Ada„mant , de Broeder van Sil„viana , uyt de handen van
Sijn
„eenige Gauwedieven.
„reede met Silviana, als ook
„sijn wanhoop , dewelke d'
„oorsaak van het verlies van
„sijn verstand was."
III. „Behelsende de sotte
„fantasijen van Don Clarazel ,
„en hoe hy besloot , even als
„Amadis van Gaule, een Klui„senaar te gaan worden. Sijn
„vertrek met een schip , dat
„naar Marseille zeilde, en hoe
„hy zich inbeelde het eiland
„van den brandenden poel te
„zien, alwaar hy den Schipper
„dwingen wilde hem aan land
„te letten , om tegens den Reus
„Ardan van Canile te vegten,
„en de ridders Arban van
„Norgalen , en Angriote van
„Estravaux uit de gevanke„nis te verlossen. Sijn bloe„dig gevegt hierover met de
„Bootsgezellen en sijn komst
„tot Marselje.
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Uit de vergelijking dezer drie hoofdstukken blijkt zonneklaar, dat het eer s te en twee d e volkomen overeenstemmen,
dat alleen het begin van het derde gelijk is , maar dat het
overige verschilt. Hier komt nu duidelijk uit, hoe Hein si u s
Du V e r d i e r aanvult. Aardig is het hem zelf te hoorera op
dit punt bij het begin van zijn derde hoofdstuk : 1 )
„De Heer Verdier, dewelke de geschiedenis van onzen Ridder
„eerst in het licht gegeven heeft , begaat in het beschrijven
„van dit Hoofd-stuk, zoo merkelijk misslagen en hand„tastelyke onwaarheden, dat het geen wonder zou zijn,
„indien den verstandigen Leezer deeze waarachtige ge„schiedenis geheel en al verdicht en verzonnnen te zijn
„oordeelde , want by verhaalt , dat Don Clarazel zyn vertrek
„uit d' eilanden beslooten hebbende , op een avond zich op
„zijn paard gezet, en gereeden , waar hem het zelve wilde
„brengen, (slapende dry ofte vier nachten onder boomen, ofte
„onder den blauwen hemel , en niets anders als de wilde
„vruchten en eenige kruiden van het veld eetende) tot hy
,,zich in de Voor-Stad van Lions bevonden had. Waarlijk!
„de botste en groofste leugen , die ooit in de hersenen van
„een verstandig mensch komen kan, en die hem van grooter
,,zotheid als onzen Ridder zelver verdacht maakt : want hoe is
„het mogelyk uit een eiland met een paard over de Zee naar
„Lyons te ryden ? Zekerlyk even zoo onmogelvk, als of iemand
„zulx van den Briel in Holland naar Harwich in Engeland doen
„wilde. Daar by meld hy niet een woord van d' Avontz-cur, die
„hy tot Marselje in zyn herberg met zyn waards broeder had,
„noch van veele andere vermaakelijke , en al te wonderlijke
„voorvallen.. . die ik alle beschreven vind in het Manuschript,
„hetwelk d' Heer Polignac my belieft heefd te vereeren en waar
„van ik in myn voor-reeden breeder gesproken heb. Daarom
„zal het den bescheiden Leezer niet vreemd voorkomen, dat
„ik betuige geen blooten overzetter van den heer Verdier zijn
„Chevalier Hypocondriague te zijn, dewijl ik verscheide bejegel) De onregelmatigheden in de spelling komen voor in de uitgave van 1712.
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„hingen , ja veele hoofdstukken (waarvan dit tegenwoordige
„een is) in het beschrij ven van deeze geschiedenis ingevoegd
„heb , die hy niet eens aangeteekent ofte niet eens tot zijn
„kennis gekomen zijn en die ik in het gemelde Manuschripe
„neerstiglyk aangemerkt , en veel geloofwaardiger vinde als
„de beschrijving van den heer 17 erdier." 1 )
Er behoeft hier geen woord bijgevoegd te worden. De
Hollandsche vertaler meent het hart zijner lezers te veroveren,
wanneer bij volhoudt , dat hij „g e en e l e u g e n s ", maar
waarheid mededeelt; op dezelfde wijze als in zijn „Mi ra nd o r". Daartoe komt het geheimzinnige handschrift hulp
verschaffen en wijl hij lust gevoelt zijne vertaling met eigen
vinding te verrijken, schrijft hij een of twee nieuwe hoofdstukken, die volkomen in den ouden picaresken trant zijn opgesteld.
Dit zal nader blijken bij eene voortgezette vergelijking der
hoofdstukken van Du Ver dier en H ei n s i u s:
(Dit hoofdstuk ontbreekt bij
IV. „Wonderlyk.e bejegening
Du Ver di en) „van onzen Ridder in de Her„berg van Marselje, met den
„Broeder van den Waart. Hy
„versiet zich aldaar van een
„goed Paard en kleed zich in
„een diepe rouw. Lyn vertrek
„uit die stad."
(Ontbreekt bij Du V e r- V. _ „Aankomst van Don
dier, maa r sluit zich aan bij „Clarazel in de stad Avignon,
Ce r v a n t e s.) „en zyn slecht onthaal aldaar
„van de jongens, en het gemeene
„Volk, Hoe hy des nachts op
„het Kasteel van een oud
„Edelman verblijft, van wien
„hy een geheele uytrusting
„van Harnas krijgt en tot
„Ridder geslagen werd."
I) „D o n Cl a re z e l de G o n t a r nos" (tweede druk ; 1712) bl 23 , 24.
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III.(Slot:) „le commencement
„de ses boutades faites à Lyon;
„ses extravagances incroya„bles à la rencontre d'un aduo„cat & dans les discours qu'ils
„euren t ensemble."

Vi. „Waar in d' aankomst
„van onsen nieuwen. Ridder tot
„Lyons , en sijn ongelovelyke
„buitensporigheden aldaar ver„haald werd. Sijn ontmoeting
„van een Advocaat, en de ver„makelyke redenen , die hy
„met denselven had."

IV. „Comme don Ciarazel
„se reedit hermite au mont
„d'or ; les discours que l'her„mite luy tint sur ses folies
„imaginations & comme it
„voulust estre appelé le beau
„désolé à i'irnitation d'Amadis
„de Gaule , qui s'estoit fait
„autrement appeller le beau
„tenebreux."

VII. „Hoe Don Clarazel
„Kluysenaar op den Gouden
„Berg wierd, en wat reeden
„de kluisenaar , daar hy by
„kwam, met hem hield , aan„gaande zijn zotte inbeeldingen,
„en hoe by wilde, dat men hem
„Droef-Schoon zou noemen, op
„het voorbeeld van Amadis van
„Gaule , dewelke zich Kluise„naar zijnde , de naam van
„Donker-Schoon gegeven had."

V. „La triste vie, que don
„Clarazel menoit an mont d'or.
„Ses discours auec l'hermite.
„Comme ayant pris une nou
-„uelimagntoprlemyn
„d'un songe qu'il fist, it se
„resolust de recevoir l'ordre
„de cheualerie. Son despart
„de 1'hermitage du moot d'or.
„La rencontre qu'il Bust d'un
„lacquay maltois & ruzé, qu'il
„recent pour son escuyer. Leurs
,,discours, & comme changeant

VIII. „Verhandelende het
„droevig leeven , het welk
„Don Clarazel op den Gouden
„Berg lelde. Sijn reeden met
„den Kluysenaar , en hoe hy
„door een droom een nieuwe
„inbeelding in het hoofd kry„gende, sijn afscheyd van den
„Kluysenaar nam. Sijn ont„moeting met een doortrapte
„fielt van een Lakay, die hy
„voor sijn Schild -knegt aan„nam en hoe hy sijn naam
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„le nom de beau desolé, it se „van Droef-Schoon , in die van
„fist appeler le chevalier aux „den Kwynenden Ridder ver
-„trisepné.”ad"

VI. „Comme Gandalec, es„cuyer de Don Clarazel, ap„porta des armes complettes.
„La résolution qu'ils prirent
„ensemble d' aller trouver le
„conte d' Oran , que Gandalec
„surnommoit le Cheualier à
„la Roze verte, afire qu'il don„nast 1' ordre de cheualerie à
„don Clarazel. Plaisante inuen„tion de Gandalec pour ne
„point coucher sur la dune
,,aueo son maistre. Comme le
„conte d' Oran fust aduerti
„de 1' affaire du Cheualier hi„pocondriaque et ce qu'il reso„lust touchant cette affaire."

IX. ,.Gandales half beslo„ten hebbende met de honderd
„Pistoletten, die hem Droef„Schoon mede gegeven had,
„weg te lopen, veranderd uit
„hoop van een beter buit, van
„voornemen, en steld sulx
„tot een bekwamer gelegent„heid uit en komt na vyf
„dagen met een goed paard,
„de geschilderde wapenen , de
„betoverde lancie , en een
„nieuw kleed voor zig zelven
„wederom bij zijn Heer. Droef„Schoon vertrekt uit het
„Klooster, en van de ver„schrikkelijke Battaille, die hy
„met eenige dronke(n) Boeren
„voor de Herberg van zeker
„Dorp heeft.”
X. „Wie dat die Vrouw
„was, dewelke zig tegens Don
„Clarazel voor Urganda , d'
„onbekende, uitgaf. De reeden,
„die Gandales met hem over
„deze toeval en den Boeren„strijd hield, en hoe hij hem
„dien nagt op het Kasteel van
„den Graaf van Oran bracht.”
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Het is niet noodig de vergelijking voort te zetten. Van
nieuws blijkt het op welke wijze Hein s i u s den roman van
Du V e r d i e r vertaalt. De beide hoofdstukken (IX en X)
uit „Don C l a r a z e 1" bevatten eene uitvoerige omschrijving
van een enkel hoofdstuk (VI) uit „Le C h e v a l i e r Hip oc o n d r i a q u e", waarbij hij gelegenheid vindt eene oorspronkelijke aardigheid -- „de verschrikkelijke Battaille met eenige
dronke(n) Boeren" -- op eigen houtje in te lasschen. Het is
niet te ontkennen, dat „Don Clarazel de Gontarnos"
daardoor in comische kracht ver boven „Le C h e v al i e r
H i p o c o n d r i a q u e" uitmunt.
Eene uitvoerige ontleding van den inhoud zou de moeite niet
beloonen, daar Du Verdi e r met zijn Fransch- Spaanschen ,,D o n
Qui x o t e" een vrij langdradig en vervelend. geheel heeft
gegeven. „D on Claraze 1" berust op de veronderstelling ,
dat zeker Spaansch edelman door de liefde krankzinnig
wordt. Daar Don Clarazel vroeger de liefde der schoonste
donnaas versmaad had, verachtte Sylviana hem als wreekster
harer sekse. Tot zijn troost leest hij nu zes weken in
„Am a di s" en wordt volslagen waanzinnig. De geheele roman
bestaat uit de beschrijving eereer reis van Don C l a r az el
naar en in Frankrijk en van al de zonderlinge dwaasheden ,
die hij onderweg verricht. Hij beeldt zich in tot de A m a di sRsidders te behooren en ter eere van Sylviana allerlei heldenfeiten te moeten voltrekken. Alle voorbijgangers worden
door hem voor personen uit den roman van M o n t á 1 v o
aangezien , terwijl de doortrapte schildknaap G a n dales hem
in die meening versterkt , om des te gemakkelijker het goud
van zijn meester in handen te krijgen.
Overal ziet Don Clarazel reuzen als Ardan van Canile,
dien hij bestrijden moet , overal koninginnen als Eli m art a,
die door een vuurspuwend monster , den F u r i a c o , wordt
bedreigd. Even als A m a d i s eene pooze als „1 e Bea u
T é n é b r e u x" klaagt, dat 0 ri a re a hem van ontrouw verdenkt, -- eene episode, die M o n t a 1 v o aan den Art u rroman van
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ridder T r i s t an ontleende '), --- even als Don Q u i x o t e dit
doorluchtig voorbeeld volgt , evenzoo wordt Don Cl ar a z e 1
kluizenaar op den Gouden Berg en noemt zich „1 e Beau
Des o 1 é." Als A m a d i s en Don Quixote blijft hij getrouw
aan zijne S y l v i a n a, ondanks de verliefde blikken van de
schoone As t r a l i z e, markiezin van T a v a n n n e s .
Geheel nieuw evenwel is de minder kiesche voorstelling in
hoofdstuk X: „Artifice admirable de la Duchesse
d'Arcail (H eins ius noemt haar Markiezin de Tav annes)
pour tromper notre extravagant & le posseder
sous le nom de sa Sylviane. L' estonnement de ce
malheureux apres la cognoissance de ceste tromp erie
& comme son dépit luy fist quitter ceste compagnie." De kunstgreep, door Du V e r d i e r „a r t i f i c e
a d m i r ab 1 e" genoemd, bestaat hierin, dat men Don
Clara z el allerlei dwaasheden op de mouw spelt , hem doet
gelooven, dat hij zich in een betooverd paleis bevindt, en
dat de schoone S y l v i an a hem in een pikdonker vertrek hare
liefde wil bewijzen. H e i n s i u s heeft dit thema zeer
uitvoerig behandeld en. daarbij zijne dubbelzinnige aardigheden
op kwistige wijze te pas gebracht.
De loop van het verhaal brengt telkens tot dezelfde avonturen terug. Do n C l a r a z el verandert bij ieder gewaand
heldenfeit van naam. In plaats van Dr o e f- S c h o o n, heet
hij weldra de Ridder van het gedrocht, dan de Ridder
m et den Beer, als trouwe navolger van Am a dis. Fransche
edellieden en dames scheppen een ongemeen vermaak in zijne
kinderachtige lichtgeloovigheid , wanneer men hem maar in
den waan laat , dat hij een waarachtig geestverwant van
Am ad i s is en dat heel het personeel van jonkvrouwen ,
reuzen , dwergen , toovenaars en feeën van den „A m a d i s"
uit historische , nog levende personen bestaat.
1 ) Baret, „De 1'Amadis de Gaule et de son influence..."
Paris, 1873. p. 111.
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Het schijnt , dat Du V er die r, die in zij ne voorrede op
Sorel's „Berger extravagant" wees, ook „La vraye
ilistoire comique de Francion" goed heeft bestudeerd,
daar hij hier en daar den cynischen toon van dezen aanslaat ,
dapper gevolgd door onzen Hein s i u s. Een A m a d i s-aanbidder
als Don C l a r a z e 1 moet trouw als goud zijn. Niets is dus
vermakelijker -- naar het oordeel van schrijver en vertaler —
dan het verhaal, hoe de eerzame ridder, door het bedrog van
looze schelmen en onbeschaamde vrouwen om den tuin geleid,
ondanks de beste voornemens zijner Sylviana herhaaldelijk
ontrouw wordt.
Het slot van den roman is vrij onnoozel en kunsteloos.
Een Malteezer ridder, die in Frijkrijk getuige was van de
„buitensporigheden" door Don Clara z el bedreven, komt op
het eiland Majorca en licht S y l v i a n a omtrent de zonderlinge
daden van haar wanhopigen minnaar in, waardoor zij „zoodaning tot medelyden en liefden bewogen werd, dat zy besluit
hem in persoon te gaan speken ," zegt H e i n s i u s. Bij het
zien van Sylviana komt Don C l a r a z e 1 tot zij ne zinnen.,
herstelt zich geheel en keert als gelukkig minnaar en echtgenoot naar Majorca terug.
Zoowel Du V e r d i er als H e in s i u s hebben met dit werk
hunne lezers verveeld. Hier en daar is het hun , vooral aan
H e in sin s, gelukt de lachspieren in beweging te brengen.
Langdradig en orfverkwikkelij k is „L e C h e v a l i e r Hip oc o n d r i a q u e" spoedig in hetzelfde vergeetboek geraakt, waarin
de talrijke overige romans van dezen auteur reeds bij het eerste
begin gekomen waren. En Heinsi u s, die zich de weelde
veroorloofde eene fabel van een handschrift te verzieren, die
zelfs meende te kunnen beweren , dat Don Cl a r a z ei in persoon gezien was door den verdichten heer P o l i g n a c,
Heinsius deed een overbodig werk dezen doodgeboren
roman in onze moedertaal over te brengen.
Intusschen mag niet vergeten worden , dat men den oorspronkelxjken rooden draad van He i n s i u s' luim door het
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langdradig weefsel van Du V e r d i e r aanstonds herkent. Daar
wordt de oude toon uit „d e (n) V e r m a k e l y k e(n) A v a nt u r ier" weer aangeslagen , daar worden snakerij en meêgedeeld,
die inderdaad door vis co mi c a uitmunten. Een enkel
voorbeeld hiervan aan te wijzen is rechtvaardig zijn tegenover
H ei n s i u s, wiep wegens zijne vertaling van Du V er di er
voor het overige zoo weinig lof kan geschonken worden.
Ik kies de episode van Don C 1 a r a z e l s „verschrikkelyke
Battaille met eenige dronke(n) Boeren voor de Herberg van
zeker Dorp." ') Don Clar azel, die den naam van DroefS c h o on heeft aangenomen, rijdt met zijn ondeugenden schildknaap G a n dalesden weg op naar Chalons. En nu begint
het verhaal van de „Baltaille":
„Aldus pratende reedenze verby de Herberg van zeker Dorp
„ Uxel genaamd, digt by het stedeken Tornus gelegen, alwaar
„Don Clarazel ziende, dat achter aan de wip van een put, die
,,voor de Herberg stond, een oude yzere storm-hoed (om den
„water-emmer met minder moeite omhoog te konnen halen)
„met steenen hong, en horende, dat eenige dronke Boeren in
„de Herberg, dewelke krakeel onder zig hadden, een vreeselijk
„geraas maakte(n) (want het was op een Sondag namiddag)
„keerde hy zich naar Gandales , en zei: God moet my geen
„deugd doen, indien dit niet het Kasteel van d' een of d'
„anderen viljnen Rider of Tovenaar is, die hier eenige Ridders
„en Jonkvrouwen in een wreede gevankenis houd, waarvan
„gy daar nog een helm aan die wip ziet hangen. Gandales ,
„die nieuwsgierig was, om sijn Heer eens in een Boeren„Bataille te zien, antwoordde hem, dat hy daar ook geensins
„aan twyfelde, en dat hem dacht eenige stemmen te hoorera,
„die om hulp riepen, daar hy geen ongelijk in had , dewijl
„het die van eenige Boeren waren, die het ongeluk hadden,
„onder te leggen, en hun makkers om hulp riepen. Hier op
„Don Clarazel niet langer vertoevende , om meerder zekerheid
1

) I deel, IX hoofdstuk. bl. 121-137.
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„van een zaak te weeten, die hem klaarder als de middag-Son
„te zijn scheen, wierp zijn Schild om zijn hals, en gaf zijn
„lancie 1 ) aan Gandales, terwijl hy met zijn ontbloote houwer
„de deur van de Herberg naderde, daar hy verscheide slagen
„op deed, om gehoor te hebben. Zoo ras de Waard, die niet
„een hair nugterer, als zijn gasten was, aan de deur gekomen
„was, om te zien wie daar zoo ongestuymig op sloeg , riep
„hem Don Clarazel toe: Vil^jnen Ridder , die God bedroeven
„moet , ik raad u, dat gy alle de Ridders en Jonkvrouwen,
„die gy als een verrader binnen uw Kasteel gevangen houd ,
„in vryheid steld, of dat gy u aanstonds wapenen gaat, dewijl
„ik hen door kragt van wapenen verlossen zal. De Waard
„verschrikt door het vreemde gesigt van een man, die van
„het hoofd tot de voeten in het harnas en met een ontblooten
,,houwer in de hand was, en hem sulke drygementen hoorde uit„slaan, smeet, zonder hem te antwoorden, de deur van de Herberg
„toe , en zijnde na binnen gelopen , stelde de geheele Herberg
„in rep en roer, zeggende, dat'er een ysere vent ofte Duivel
„voor de deur was, die hen altesamen ontzielen wilde. De
„plokhairende Boeren, op deeze woorden van de waard een
„weinig by zig zelven komende, liepen yder het seerst naar de
„Vensters, om te zien, of het waar was, 't geen hen de Waard gezegd
„had. Don Clarazel zooveel hoofden voor de vensters, die met ysere
„tralien waren, ziende, meende dat het gevangene Ridders waren.
„Derhalven zei hy hen : Schept moed, rarnpsalige Ridders,
„zied hier uw verlosser, die u zoo aanstonds in vryheid zal
„stellen , of mijn hooft laten. Dit gezegt hebbende klopte hy
„wederom met het plat van zijn houwer op de deur, maar
„ziende, dat de Waard, die hem de deur om al het goed van
„de wereld niet zou geopend hebben, niet voor den dag kwam
„en dat hy geen gehoor krygen kost , wierd hy by geval een
,,kleine Boeren jongen gewaar, die mede in de Herberg by
,,zijn Vader, die daar dronk, zijn wilde, en nemende denzelven
1

) Lans.
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„voor een dwerg , die den Ridder van het Kasteel toekwam,
„zei hy hem : Naars (want aldus werden in de Boeken van
„Amadis de dwergen genaamd) gaat zegt uwen schelmschen
„Heer, dat indien hy de Poorten van het Kasteel niet opend,
„en met my ten stryd komt, ik hem voor den grootsten
„verrader houw, die oyt geleefd heeft en dat ik niet van
„hier scheiden zal, voor hy alle die Ridders en Jonkvrouwen
„uit het wreede gevankenis gelaten heeft, daar hy ze tegens
„alle regt en reeden in gesloten houd ; maar de jongen , die
„zijn praat niet verstond en di e van schrik half dood was,
„begaf zig op het loopen zoo zeer als hy kost. Don Ciarazel
„ziende , dat hem vast niemand de deur opende , sprong van
„zijn paard , en gaf hetzelve aan Gandales vast te houden, en
„ziende over een laage heining ofte schutting, die naast aan
„de Herberg was, dat een menigte Boeren op de plaats van
„de Herberg stonden , die hem uitlagten , voor een tweede
„Sint-Joris uitriepen, besloot hy over deeze heining te klimmen,
„om onder deeze dronke Boeren, die hy voor de knegten van
„dien boozen Ridder van het Kasteel nam, in het honderd te
„slaan , roepende met een verschrikkelijke stem : Vervloekt en
„catyf 1 ) gespuis, gy zuld met uw' hoofden het onregt betalen, dat
„ Gy en uw' Heer zoo menigen vromen Ridder en Jonkvrouw aange„daan hebt. Dit gezegd hebbende, zette hy zijn eenen voet op een
„houte paal , die deeze bouvallige heining ondersteunde , en
„bragt door behulp van zijn handen zooveel teweeg, dat hy
„niettegenstaande het groot gewigt van zijn harnas, schryelings
„als een Ruiter te paard , op deeze heining, die niet hoog
„was, te zitten kwam, zig bemoeyende, om zich aan d' andere
„zijde neder te laten , het welk de Boeren ziende. , . begaven
„(zy) zich yder om 't seerst aan het loopen, en naar d' achter„deur van de Herberg: maar den Rampsaligen Don Carazel
„rakende met zijn broek aan een spyker vast, die juist in
„die plank van den heining , daar hy op sat, gespykerd was,
1)
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,,was het onmogelijk zig een duim verder te laten sakken,
,,om alzoo zijn kloekmoedig en dapper besluit in het werk
„te stellen, hoe groote moeite en arbeid hy hiertoe ook
,,aanwende, zijnde gedwongen wederom schryelings op den
,,heining te gaan zitten , alwaar hy te vergeefs, door hulp
„van zijn handen, zogt los te raken, dewijl de kop van de
„spyker reets het stof en de voering doorgeboord, en als in
„dezelve verwart was.
„De Boeren het ongeval van onzen Ridder .... gewaar wer„dende, oordeelden eene voortre ffelijke gelegenheid gevonden te
„hebben, om zich over het ongelijk te wreken, dat Don Clarazel
„hen door scheldwoorden.... aangedaan had .... Derhalven
„eenige met stokken, mist- en hooyvorken , vleegels en
„andere bekwame instrumenten gewapend, vielen met zoo een
„razernij op onzen ongelukkigen Don Clarazel aan, dat ze
„hem in den eersten aanval verpletterd zouden hebben, indien
„zijn harnas-rusting zulx niet belet had, die nogtan.s niet
,,kragtig genoeg was, om te beletten, dat hem de ribben niet
„swart geslagen wierden, en dat hem het bloed niet langs het
„aangezigt en onder den helm van daan liep. Onzen ramp„spoedigen Ridder zich zoo deerlijk mishandeld ziende, brande
„van boosheid en hebbende overluyt geroepen, Ach, overschoone
„Princes Silviana , helpt door uwe onvergelykelijke Schoonheid uwen
„getrouwen minnaar overwinnen, en gif;, o ! w ilze Urganda, d' onbekende,
„gedenkt aan de beloften , en hetgeen gy my door Gandales, mijn
„trouwe Schild-knegt hebt weten laten." 1 ) Dit gezegt hebbende ,
„sloeg hy met zoo een verschrikkelijke verwoetheid om zich,
„dat hij verscheide stokken en steelen van vorken, met zijn
„houwer, die zeer scharp was, als stro-halmen van een deed
„vliegen; zoodat geen Boer het hert had hem van vooren
„binnen bereik van zijn houwer te komen.... maar dewyl
„die vervloekte spyker hem belette zig zoodanig te keeren en
Toespeling op een logen, dien G a n d al e s hem voor goeden munt
opdrong.
1)
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„zijn lighaam om te drayen , als hy wel gewild had, viel
„hem dit onbeschofte Canaalje niet als van agteren aan, be„halven de Waard, die het vermaak nam, van hem negen groote
„en zware Regels, met de twee toebehorende kegelklooten met
„zoo een vreselijk gewelt na zijn lighaam te zetten, dat een
„van dezelve hem recht in. 't aangezigt rakende, en hens bijna
„de neus verpletterende , hem zou hebben doen besluiten van
„den heining te springen , indien hy zich los had konnen
„scheuren. Maar hy ziende, dat alle moeite vergeefs was ,
„zonder nogtans eenig mensch gewaar te worden, die hem
„vast hield (niet wetende dat de spijker daar de schuld van
„had) twyfelde hij nu ' geenzins , ofte het geschiede door de
„toverij van Arcalaus, in wiens handen hy nu vastelijk geloofde
„gekomen te zijn. Derhalven riep hij met een bedrukte stem:
-rvloekten verrader Arcalaus , zuld gy dan noyt ophouden
verradery de beste Ridders des werelts in uw strikken
en zijt gy een Ridder getik gy wezen wild, zoo laat
strikken, die my gebonden houden en beproeft alleugd van myn betoverde lancie, en het slvaard van
an Estravaux, zonder dat gy my zoo schelmachtig van
ekt gespuys , dat God bedroeven moet , mishandelen
,

r e n- B a t a i l i e” is hiermede afgeloopen, daar twee
'ken zich over Don C 1 a r a z e 1 ontfermen en hem
s i !g
,eren en den spijker verlossen. Het fragment hier
kan in eene Bloemlezing uit Prozaschrij vers der
T aanspraak maken op eene plaats naast het stuk
Vloten aan „De(n) Vermakelyke(n) A.vanatleend. Moge de toon van het verhaal wat gehet ontbreekt den verhaler niet aan luim en
in, om het zonderling contrast van den zinneloozen,
sidder en de grove boeren zoo scherp mogelijk 4
,±uiiumen. Men zal hier evenwel met deze enkele epi - f .
genoegen moeten nemen. Het contrast in bovenstaand J`
geteekend wordt door alle mogelijke sebakeeringen 1-tf
,
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Naald en begint ten slotte eentonig te moorden. De „oubolligheden" van Dr. Ni c o l a a s H e in s i u s Junior hebben de
geestelooze langdradigheid van den Sieur Du V e r d i e r niet
kunnen redden.

En hiermede is mijne taak volbracht. Licht te doen vallen
op Hein s i u s' veel verwaarloosden letterkundigen arbeid was
mijn doel. Ik hoop , dat er voor hem , die zich eene zwaardere taak kiest, die het onderneemt de a 1 gem eene geschiedenis
van den Schelmenroman te schrijven , in deze bladzijden het
een of ander bruikbaars zal gevonden worden.
.

