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Handelend over den stand en de levenswijze van den beroemden
Jonker Don Quichote van de Mancha.
In een dorp van de Mancha, waarvan ik nu den lust niet heb mij den naam
te herinneren, leefde niet lang geleden een dier Jonkers, die een lans in hun
wapenrek bezitten, alsmede een oud schild, een mageren knol en een hazewind.
Een pot van meer rund- dan schapenvleesch, koud gehakt de meeste avonden,
eierkoeken Zaterdags, linzen Vrijdags, en een jonge wilde duif er bij des Zondags,
verslonden drie vierden zijner inkomsten. Het overige werd in beslag genomen
door een fijn-lakenschen rok en een fluweelen broek voor de feestdagen met
schoenen van dezelfde stof, en een pak van gewoon laken, dat hij op de werkdagen
droeg. Hij had in zijn huis eene huishoudster van in de veertig en eene nicht
die nog geen twintig was, en een jongen voor het tuin- en huiswerk, die zoowel
het paard zadelde als het snoeimes hanteerde. De leeftijd van onzen Jonker liep
naar de vijftig ; hij was sterk van gestel, mager, schraal van gezicht, stond gaarne
vroeg op en was een vriend van de jacht. Sommige beweren, dat hij den naam
droeg van Quichada, of Quesada, want er bestaat op dit punt eenig verschil onder
de schrijvers die hierover handelen, naar waarschijnlijke vermoedens kan men
echter aannemen, dat hij Quichano heette. Doch dit heeft weinig met ons verhaal te maken ; het is voldoende, dat in het verhaal zelf niet van de waarheid
wordt afgeweken. Men moet echter weten, dat gemelde Jonker, wanneer hij niets
te doen had (hetgeen het grootste gedeelte van het jaar het geval was), zich
overgaf aan het lezen van ridderromans en wel met zooveel vuur en genot, dat
hij bijna het geheele jachtvermaak en zelfs het bestuur zijner zaken vergat ;
deze wonderlijke neiging ging zelfs zóóver dat hij menig stuk bouwland verkocht
om ridderromans te koopen, die hij vervolgens las.
Hij bracht er zooveel bijeen als hij krijgen kon ; en van die allen bevielen
er hem geen zoo goed, als die welke de beroemde Feliciano de Silva geschreven
had : want de helderheid van zijn proza en zijn ingewikkelde redeneeringen schenen hem als paarlen, vooral wanneer hij aan die liefdesverklaring kwam, waarin
hij geschreven vond : (De reden van de onredelijkheid, die mijner rede wordt
aangedaan, verzwakt mijne rede zoozeer, dat ik mij met reden beklaag over
uwe schoonheid». Of als hij las : (De hooge hemelen, welke die uwer goddelijk-

heid goddelijk met de sterren verschanst en u bekleeden met de waardigheid,
welke uwe grootheid verdienty. Door dergelijke redeneeringen verloor de arme
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edelman zijn verstand ; hij pijnigde zijn hersens om haar te verstaan en er den
zin van te begrijpen, en dien Aristoteles zelfs niet zou ontdekken, al verreehs ij
daarom alleen uit het graf. Hij kon het niet goed ééns worden met de wonden,
die Don Belianis toebracht en ontving, omdat hij zich verbeeldde, dat, hoe beroemd de geneesheer ook was, die hem genezen had, zijn gelaat en zijn geheele
lichaam toch overdekt moesten zijn met litteekens en vlekken. Daarentegen prees
hij in zijn schrijver, dat hij het boek eindigde met de belofte van dit eindelooze
avontuur, en vaak beving hem de lust om de pen op te vatten en er letterlijk
een einde aan te maken, zooals daar beloofd werd. Zonder twijfel zou hij dit
ook gedaan hebben, en zou hij er in geslaagd zijn, indien andere gewichtigere
gedachten hem niet steeds hadden verhinderd. Hij redeneerde dikwijls met den
Pastoor van zijn dorp (die een geleerd man en gepromoveerd was te Siguenza),
wie grooter ridder geweest was, Palmerin van Engeland of Amadis van Gallië;
maar meester Nikolaas, barbier van hetzelfde dorp, zeide, dat niemand den
Ridder van den Phoebus evenaarde, en dat, als men iemand met dezen kon
vergelijken, het Don Galaor, de broeder van Amadis van Gallië was, omdat
hij vaardig in alles, geen verwijfd ridder en geen huilebalk was als zijn broeder,
en dat hij op het punt van dapperheid niet bij hem achterstond. Om kort te
gaan, hij verdiepte zich zoo in zijn lectuur, dat hij dag en nacht door las, zoodat,
door weinig te slapen en veel te lezen, zijn hersenen uitdroogden, en hij zijn
verstand verloor. Zijne verbeelding vulde zich op met alles wat hij in de boeken
las, zoowel betooveringen, oorlogen, gevechten, uitdagingen, wonden, galante
avonturen, liefdesverklaringen, ongelukken en onbestaande buitensporigheden.
Daarbij verbeeldde hij zich dat dat gansche samenraapseltje van gedroomde
verzinselen, die hij las, waarheid was, en er geene zekerder geschiedenis in de
wereld bestond. Hij zeide, dat de Cid Rui Diaz een zeer goed ridder was geweest, maar dat hij niet te vergelijken was met den Ridder van het Vlammend
Zwaard, die met een enkelen slag twee wilde en ontzaglijke reuzen doormidden
had gehouwen. Hij had meer op met Bernardo del Carpio, omdat hij in Roncevalles den betooverden Roland had gedood, zich bedienend van de uitvinding
van Herkules, die Antaeus, den zoon der Aarde, in zijn armen verstikte. Hij
zeide veel goeds van den reus Morgante, omdat, ofschoon hij tot dat geslacht
van reuzen behoorde, die allen trotsch en onhebbelijk zijn, hij alleen minzaam
en wel opgevoed was. Maar bovenal hield hij van Reinoud van Montauban, en
vooral als hij hem in den geest uit zijn kasteel zag trekken en allen berooven,
die hij aantrof, of als hij het beeld van Mohomet stal, dat geheel van goud was,
zooals de geschiedenis verhaalt. Hij zou, om den verrader Galalon eens naar
hartelust te kunnen schoppen, gaarne zijn huishoudster en zelfs zijn nicht op
den koop toe gegeven hebben. Eindelijk verviel zijn reeds verloren verstand in
de vreemdste gedachte, die ooit bij een gek ter wereld opkwam ; hij beschouwde
het namelijk nuttig en noodzakelijk, zoowel ter vermeerdering zijner eer, als ten
dienste van zijn vaderland, zich tot een dolend ridder te maken en de geheele
wereld gewapend en te paard door te trekken om avonturen te zoeken en alles te
volbrengen wat hij gelezen had, dat de dolende ridders bedreven, allerlei ongelijk herstellende en zich in gelegenheden en gevaren begevende, door welke te
overkomen hij eeuwigen naam en roem zou erlangen. De arme man zag
zich in zijne verbeelding reeds door de dapperheid van zijn arm tot keizer van
Trebisonde gekroond : aangespoord door den voorsmaak van deze zoo aangename gedachten, haastte hij zich zijn voornemens ten uitvoer te brengen Het
eerste wat hij deed was eenige wapens, die van zijne voorouders geweest waren
.
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en die, met roest en stof bedekt, sedert eeuwen weggezet en in een hoek vergeten lagen, op te poetsen. Hij schuurde en herstelde ze zoo goed als hij kon ;
maar hij zag er een groot gebrek aan, n.l. dat er geen helm met vizier bij was,
maar een eenvoudige stormhoed ; hierin kwam echter zijn vernuft te gemoet,
want van bordpapier maakte hij een soort van halven helm die, aan den
stormhoed vastgemaakt, er een schijn van volledigen helm aan gaf. Om te beproeven, of hij sterk was en een stoot kon wederstaan, trok hij zijn degen, gaf
hem twee houwen en vernielde met den eersten in een oogenblik, wat hij in
eene week gemaakt had ; de gemakkelijkheid, waarmede hij hem stuk had gemaakt, hinderde hem, en om zich voor gevaar te beveiligen, begon hij hem
opnieuw te maken, er van binnen eenige staafjes ijzer inbrengende, zoodat hij
tevreden was met zijne sterkte en, zonder er eene nieuwe proef mede te willen
nemen, hield hij hem voor een volmaakten helm. Daarop ging hij zijn knol
bekijken, en ofschoon het dier vol spatten zat en meer gebreken had dan het
paard van Conela, dat tantum penis et ossa fuit, kwam het hem voor, dat noch
de Bucephalus van Alexander, noch de Babieca van den Cid het evenaarden.
Vier dagen bracht hij door met te verzinnen, welken naam hij het zou geven
want, zoo zeide hij tot zich zelven, het paste niet, dat een paard van zulk een
beroemd ridder dat zoo voortreffelijk was, geen luidklinkenden naam had, daarom
verlangde hij het een naam te geven die aangaf, wat het geweest was, alvorens
het aan een dolend ridder toebehoorde, en wat het nu was : want het was
alleszins redelijk, dat, wanneer zijn heer van staat veranderde, het paard dit
ook van naam deed en er een kreeg, die vermaard was en klonk, zooals het
paste aan den nieuwen stand en aan het nieuwe beroep, dat hij thans uitoefende ;
en na vele namen, die hij maakte, en weder liet varen, vergrootte, verkleinde
en weder in zijn geheugen en verbeelding ontwierp, kwam hij er eindelijk toe,
het ROSINANTE te noemen, een naam, naar het hem voorkwam, verheven, welluidend en aanduidend dat hij een knol was, vóór hetgeen hij nu was, nu hij

alle paarden der wereld overtrof. Een naam, en wel een zoo naar zijn smaak,
aan zijn paard geschonken hebbende, wilde hij er een aan zich zelven geven,
en in deze gedachte bracht hij opnieuw acht dagen door ; eindelijk noemde
hij zich Don Quichote : waarin, zoo als gezegd is, de schrijvers vare deze waarachtige geschiedenis aanleiding vonden, om te gelooven, dat hij zonder twijfel
Quichada, en niet Quesada, zooals anderen willen, zeggen moest heeten. Maar
zich herinnerende, dat de dappere Amadis zich niet had vergenoegd met kortaf
Amadis te heeten, maar er den naam van zijn koninkrijk en vaderland bijvoegde,
om het beroemd te maken, en zich Amadis van Gallië noemde, wilde ook hij,
als goed ridder, bij zijn naam dien van zijn land voegen en zich noemen Don
Quichote van de Mancha, waardoor hij, naar het hem voorkwam, zijn afkomst
en zijn vaderland zeer duidelijk aangaf en het vereerde door er zijn bijnaam
aan te ontleenen.
Toen nu zijne wapenen gepoetst waren, van den stormhoed een helm was
gemaakt, een naam aan zijn knol gegeven, en zijn eigen naam vastgesteld was,
begreep hij, dat hem nu niets meer ontbrak, dan eene dame te zoeken, welke
hij zou kunnen beminnen : want een dolend ridder zonder liefde was een boom
zonder bladeren en zonder vruchten en een lichaam zonder ziel. Hij zeide tot
zichzelven : wanneer ik om mijn zonde of mijn goed geluk eens een reus tegenkom,
zooals dat gewoonlijk gebeurt met dolende ridders, en ik hem met één stoot
uit het zadel licht, of hem midden doorhak, kortom hem overwin en gevangenneem, zal het dan niet goed zijn, eene meesteresse te hebben, om hem naar
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toe te zenden als een geschenk, en dat hij dan nederknielt en met eene nederige
en onderdanige stem zegt : cIk ben de reus Caracouliambro, heer van het eiland
Malindrania, die in een tweegevecht door den nooit volprezen ridder Don
Quichote van de Mancha ben overwonnen, die mij beval, dat ik mij ten uwen
dienste zou stellen, opdat uwe grootheid naar welgevallen over mij zou beschikenl.
0 wat genoot onze goede ridder, toen hij deze redevoering gehouden
had, en nog meer toen hij iemand vond, aan wie hij den naam zijner
dame zou geven ! En het geval was, naar men meent, dit, dat in een
dorp dicht bij het zijne een jong landmeisje woonde, van een zeer goed uiterlijk, op wie hij vroeger verliefd was geweest, ofschoon zij, zooals van zelf spreekt,
het nooit geweten had, noch zich om hem bekommerde. Zij heette Aldonza
Lorenzo ; en scheen de geschiktste te zijn, aan wie hij den titel kon geven van
Meesteresse zijns harten, en haar een naam zoekende, die niet voor den zijnen
onderdeed en naar dien van eene prinses en groote dame zweemde, noemde hij
haar " Dulcinea van Toboso, omdat zij van Toboso afkomstig was : een naam,
die hem welluidend, uitheemsch en veelbeteekenend toescheen, evenals al de
andere, die hij aan zich en zijne zaken gegeven had.

HOOFDSTUK;^II.
Over den eersten tocht van den vernuftigen Don Quichote
buiten zijn woonstede.

Na deze toebereidselen wilde hij niet langer wachten met zijn denkbeeld te
verwezenlijken, waarbij hij vooral aangespoord werd door de gedachte dat zijn
talmen der wereld schade toebracht : zoo talrijk waren de onrechtmatigheden,
die hij te herstellen, de verkeerdheden die hij terecht te brengen, onrecht
dat hij te herstellen, de misbruiken die hij uit den weg te ruimen, en de verplichtingen, waaraan hij te voldoen dacht. En zoo, zonder aan iemand zijn voornemen mede te deelen en zonder dat iemand hem zag, kleedde hij zich op zekeren morgen vóár het aanbreken van den dag, die een der warmste was van
de maand Juli, in zijne volle wapenrusting, besteeg Rosinante, zette zijn slechtgemaakten helm op, deed zijn schild aan den arm, nam zijne lans en ging door
de achterdeur der binnenplaats naar buiten, ten hoogste tevreden en vergenoegd,
nu hij zag, hoe gemakkelijk hij een begin had gemaakt met de verwezenlijking
van zijn rechtmatig verlangen. Maar nauwelijks bevond hij zich in het veld,
of hem overviel een verschrikkelijk denkbeeld, en wel zóó, dat het hem bijna
de aangevangen onderneming deed staken : het schoot hem te binnen, dat hij
niet tot ridder geslagen was en dat hij overeenkomstig de wet der ridderschap,
tegen geen ridder de wapenen kon of mocht voeren ; en gesteld, dat hij het
ware, dan moest hij als nieuweling, de wapenen dragen, zonder devies op zijn
schild, totdat hij er een door zijn daden gewonnen had. Deze gedachten deden
hem wankelen in zijn voornemen ; maar daar zijne dwaasheid meer vermocht
dan eenige andere reden, besloot hij zich tot ridder te doen slaan door den
eersten, dien hij ontmoette, in navolging van vele anderen, die evenzoo gedaan
hadden, zoo als hij gelezen had in de boeken, welke hem zoo zeer vervulden.
Wat betreft de blanke wapenen, nam hij zich voor, de zijne bij gelegenheid

Don Quichote neemt Sancho Panza als schildknaap aan.
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zoo te schuren, dat zij blanker waren dan hermelijn ; hiermede stelde hij zich
gerust en zette zijn weg voort, zonder een anderen te kiezen, dan die welke
zijn paard wilde gaan, meenende, dat hierin het wezen der avonturen gelegen
was. Terwijl onze fonkelnieuwe avonturier zoo zijn weg ging, sprak hij in dezer
voege tot zich zelven : tZonder twijfel zal de wijze, die in de toekomst de
waarachtige geschiedenis mijner heldendaden zal beschrijven, wanneer hij dezen
mijnen eersten uittocht zoo vroeg in den morgen gaat vertellen, zijn verhaal op
deze wijze beginnen : Nauwelijks had de vurige Apollo de gouden draden zijner
schoone lokken over het gelaat der breede en ruime aarde uitgespreid en nauwelijks hadden de kleine en bonte vogeltjes met hunne harpentongen in zoete
en honigvloeiende harmonie de komst der rozenkleurige Aurora begroet, die.
het zachte bed van haar jaloerschen echtgenoot verlatende, over de poorten en
balcons van den Manchaanschen gezichteinder zich aan de stervelingen vertoonde, of de beroemde ridder Don Quichote van de Mancha, zijn slordig bed verlatende, besteeg zijn beroemd paard Rosinante en begon zijn weg te nemen
over de oude en bekende vlakte van Montiel (en het was waarheid dat hij daarover zijn weg nam); en hij voegde er bij : gelukkige leeftijd en gelukkige eeuw,
wanneer mijne beroemde daden in het licht zullen verschijnen, waardig om in
brons gegrift, in marmer gehouwen en op tafereelen geschilderd te worden ter
herinnering voor het nageslacht. 0 gij, wijze toovenaar, wie gij ook zijn moogt,
wien de taak zal worden opgelegd om die zeldzame geschiedenis te beschrijven !
ik bid u, dat gij mijn goeden Rosinante niet vergeet, mijn onafscheidelijken
metgezel op al mijne reizen en tochten.'
Daarna hernam hij, alsof hij wezenlijk verliefd was : (0 prinses Dulcinea,
meesteresse van dit gevangen hart ! groot onrecht hebt gij mij aangedaan door
mij te verbannen en mij te bevelen niet voor uwe schoonheid te verschijnen.
Moge het u behagen, jonkvrouwe, aan dit uw onderdanig hart te denken dat,
ter liefde van u, zooveel kommer lijdt !»
Bij deze zotheden voegde hij andere, allen op de wijze van die, welke zijne

boeken hem hadden geleerd, hun taal nabootsende zooveel hij kon : inmiddels
legde hij zulk een grooten weg af en de zon klom zoo spoedig en met zulk
eene kracht, dat het voldoende was hem de hersenen te doen smelten, indien
hij er nog gehad had. Bijna dien ganschen dag reed hij door, zonder dat hij
iets meldenswaardigs ontmoette, waarover hij wanhopig was, omdat hij aanstonds
iets wenschte aan te treffen, waarmede hij de proef kon nemen van de kracht
van zijn dapperen arm.
Er zijn schrijvers, die zeggen, dat het eerste avontuur, dat hem overkwam,
geweest is dat van den bergpas Lápice;; anderen zeggen, dat het dat der windmolens was ; maar 't geen ik in dit opzicht tot klaarheid heb kunnen brengen
en 'tgeen ik opgeteekend gevonden heb in de jaarboeken van de Mancha is,
dat hij dien geheelen dag doorreed, en dat toen het avond werd, zijn knol en
hij moede en dood van den honger waren ; en dat hij, overal rondkijkende om
te zien of hij ook een kasteel ontwaarde of eene herdershut, om er zijn intrek
in te nemen en van zijne groote vermoeidheid tebekomen, niet ver van den
weg, welken hij volgde, eene herberg zag, waarbij hij zich gevoelde, alsof hij
Bene ster ontwaarde, die hem naar het voorportaal, zoo niet binnen de burgtpoort zijner verlossing geleidde. Hij reed in allerijl derwaarts en kwam er tegen
den avond aan.
Toevallig stonden er aan de poort twee jonge meisjes, van de lichte soort,
die naar Sevilla reisden met eenige muildierdrijvers, die dien nacht toevallig in
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de herberg verblijf hielden ; en daar aan onzen avonturier al wat hij dacht,
zag of zich verbeeldde, toescheen gemaakt te zijn en te gebeuren zooals
hij gelezen had, stelde hij zich, zoodra hij de herberg zag, voor, dat het
een kasteel was met zijn vier torens en kapiteelen van blinkend zilver, zonder
dat er de ophaalbrug en de diepe gracht aan ontbraken, met alles wat
men bij zulke kasteelen aantreft. Hij naderde de herberg (die hem een
kasteel toescheen) en op korten afstand hield hij Rosinante staande, hopende,
dat een dwerg zich op de tinnen zou plaatsen, om met eene trompet het teeken
te geven, dat een ridder het kasteel naderde. Maar toen hij zag, dat men talmde
en Rosinante haast had om in den stal te komen, reed hij naar de poort van
de herberg en zag daar de twee lichte meisjes, die daar stonden en hem twee
schoone jonkvrouwen toeschenen of twee bevallige dames. die zich eens aan de
poort van het kasteel verfrischten. Hierbij kwam toevallig, dat een varkenshoeder, die uit een stoppelveld eene kudde zwijnen (want zoo heeten zij nu
eenmaal) bijeen moest brengen, den hoorn blies, op welk teeken zij bijeenkomen,
en aanstonds stelde Don Quichote zich voor wat hij wenschte, namelijk dat een
dwerg het teeken zijner komst gaf; en zoo kwam hij, met zeldzaam genoegen,
aan de herberg en bij de dames, die, toen zij een man zagen aankomen op die
wijze gewapend met lans en schild, zich vol vrees omkeerden om de herberg
binnen te gaan ; maar Don Quichote, uit haar vlucht haar vrees vermoedende,
schoof zijn bordpapieren vizier op, en zijn schraal en bestoven gelaat ontblootend, zeide hij met innemende en bedaarde stem : «Vlucht niet en vreest geen
beleediging van mij, want aan het beroep der ridderschap, dat ik uitoefen, past
het niet iemand leed aan te doen, hoeveel te minder aan zulke aanzienlijke
jonkvrouwen, als uw voorkomen aanduidt.»
De meisjes keken hem aan en zochten met haar oogen het aangezicht dat
door het slechte vizier verborgen was ; maar toen zij zich jonkvrouwen hoorden
noemen, wat zoo weinig overeenkwam met haar bedrijf, konden zij haar lachen
niet weerhouden, zoodat. Don Quichote verlegen werd en tot haar zeide : «Bescheidenheid staat goed aan schoonen, en het lachen, dat uit een geringe oorzaak voorkomt is bovendien groote dwaasheid ; maar ik zeg dit niet opdat gij
het u zoudt aantrekken of er boos om worden, want mijn eenige wensch is, u.
van dienst te zijn.»
Deze door de dames niet begrepen taal en het zonderlinge voorkomen van
onzen ridder vermeerderden bij haar den lachlust en bij hem het misnoegen;
en het zou veel verder gegaan zijn, als op dat oogenblik de waard niet naar
buiten was gekomen, een man, die, zeer dik en daarom zeer vreedzaam was en
die, deze zonderlinge figuur ziende, gewapend in die saamgeflanste wapenrusting
van teugels, lans, schild en borstharnas, op het punt stond met de juffers in
te stemmen in de ontboezemingen harer vroolijkheid. Maar inderdaad bange
zijnde voor den drager van zooveel krijgsvoorraad, besloot hij hem beleefd aan
te spreken en zeide daarom tot hem : «Indien gij, heer ridder, een herberg zoekt,;
zal hier, behalve een bed, omdat er in dit logement geen enkel is, al het andere
in grcoten overvloed aangetroffen worden.)
Don Quichote, de nederigheid van den slotvoogd ziende (want als zoodanig
kwam de herbergier hem voor), antwoordde : «Ik voor mij, mijnheer de kastelein, ben met alles tevreden, want «mijn sieraden zijn de wapens, mijne rust,
dat i3 de strijd, enz.» De kastelein meende dat hij hem Castiliaan had genoemd,
omdat hij hem voor een oplichter uit Castilië hield, ofschoon hij een Andaluziër was, en wel van de kust ván San Lucar, geen kleiner dief dan Cacu
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en niet minder ondeugend dan een student of een page. En daarom antwoorddehij hem : Dan zal uw rustplaats de harde rots zijn en uw slapen een eeuwig
waken : en als dat zoo is, dan kunt gij afstijgen met de zekerheid van in deze
hut ruime gelegenheid te vinden om een geheel jaar niet te slapen, laat staan
é énen nacht.»
Dit zeggende hield hij den stijgbeugel voor Don Quichote vast, die met veel
moeite en inspanning afsteeg als iemand, die den geheelen dag nog niets had
gebruikt. Hij zeide aanstonds tot den waard, dat hij heel veel zorg moest hebben voor zijn paard, want dat 't het beste dier was, dat in de wereld brood at.
De herbergier bekeek het en het kwam hem zoo goed niet voor als Don
Quichote zeide, zelfs niet half; en het in den stal gebracht hebbende, kwam hij
terug om te zien wat zijn gast verlangde, welken de beide meisjes reeds bezig
waren van zijn wapenrusting te ontdoen (want zij waren reeds met hem verzoend). Zij hadden hem het borst- en schouderstuk afgedaan, en wisten niet
hoe zij hem van den halsberg zouden bevrijden, noch hem den nagemaakten
helm afnemen, welken hij vastgebonden droeg met groene linten, die zij moesten
doorsnijden, omdat de knoopen niet los konden ; maar dit wilde hij volstrekt
niet toestaan : en zoo bleef hij dien geheelen nacht met zijn helm op, wat de
grappigste en vreemdste figuur gaf, die men zich kan voorstellen. Terwijl zij
dit deden en hij zich nog steeds verbeeldde, dat de sletten, welke hem hielpen,.
een paar voorname jonkvrouwen en dames van dat kasteel waren, zeide hij tot
haar met veel bevalligheid :
«Nooit werd een edele ridder
Zoo gediend door hooge vrouwen,
Als Don Quichote,
Toen hij uittoog uit zijn woonstede ;
Edele maagden dienden hem,
Prinsessen tuigden zijn strijdros :
of Rosinante, want dat is de naam, dames, van mijn paard en Don Quichotevan de Mancha de mijne : want ofschoon ik mij niet bekend had willen maken
totdat de daden, bedreven in uwen dienst, mij bekend gemaakt hadden, is de
noodzakelijkkeid, om die oude romanec van Lanzarote naar het tegenwoordig
doel te schikken, oorzaak geweest, dat gij mijn naam, lang voor het pas gaf,
weet : maar de tijd zal komen waarin gij mij zult gebieden en ik zal gehoorzamen, en .de dapperheid van mijn arm zal bewijzen, hoeveel lust ik heb om u
te dienen.) De meisjes, die niet gewoon waren zulke kunstige redenen te hooren,
antwoordden niet ; alleen vroegen zij hem, of hij ook wat beliefde te eten?
a Ik zou wel iets willen gebruiken, antwoordde Don Quichote, «want ik geloaf, dat mij dit zeer goed zou bekomen.)
Toevallig was het dien dag Vrijdag en er was in de geheele herberg niets
dan een weinig visch van de soort, die men in Castilië abadejo noemt en in
Andaluzië bacallao en in andere landstreken curadillo en in andere truchuela.
Zij vroegen hem, of hij ook van truchuelas hield, daar er geen andere visch
was om hem voor te zetten. (Wanneer er vele truchuelas zijn,» antwoordde
Don Quichote, c kunnen zij voor eene trucha dienen : want het is mij hetzelfde
of men mij acht realen een voor een geeft, of wel één achtrealenstuk. Te meer
daar het zou kunnen zijn, dat het met die forelletjes was als met het kalfs
vlee3ch, dat beter is dan het rundvleesch, en dat van jonge geiten malscher
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dan dat van oude. Maar het zij zoo als het wil, laat het aanstonds komen,
want het gewicht der wapenen is moeilijk te dragen, wanneer het lichaam niet
gevoed is.'
Men dekte hem de tafel voor de deur der herberg om de koelte, en de
kastelein zette hem eene portie van den slecht gekweekten en nog slechter gekookten stokvisch voor, met een brood dat even zwart en beschimmeld was als
zijne wapenen ; maar het gaf groote stof tot lachen, hem te zien eten, want
daar hij zijn helm op had met het vizier omhoog, kon hij niets met zijne handen in zijn mond steken, maar een ander moest het hem geven en hem voeren ; daarom bediende een van die dames hem op deze wijze ; maar hem
te drinken geven was in het geheel niet mogelijk, en zou het ook niet geworden zijn, indien de herbergier niet een riet had uitgehold, waarvan hij hem
het eene einde in den mond stak terwijl hij hem door het andere den wijn ingoot; dit alles onderging hij met lijdzaamheid, om maar niet de linten van zijn
helm te scheuren.
Hiermede bezig zijnde, kwam toevallig een varkensslachter aan de herberg,
en zoodra hij aankwam blies hij vier of vijf malen op zijne rieten fluit, waardoor hij Don Quichote volkomen overtuigde, dat hij in een vermaard kasteel
was en dat men hem met muziek bediende, evenzoo dat de stokvisch forellen
waren, het brood hagelwit was, de lichtekooien dames en de herbergier de kastelein van het kasteel ; hij was dus tevreden over de vervulling van zijn
wensch, en over den uittocht. Maar hetgeen hem het meest hinderde was het bewustzijn van niet tot ridder geslagen te zijn, want het scheen hem toe, dat hij
zich niet wettig in eenig avontuur kon steken zoolang hij de orde der ridderschap niet ontvangen had.
,

HOOFDSTUK III.
Over de grappige wijze waarop Don Quichote zich ridder liet slaan.
Door deze gedachte gekweld, maakte hij zijn bekrompen herbergsmaal kort,
.en het geëindigd hebbende riep hij den waard en na zich met hem in den stal
te hebben opgesloten, ging hij voor hem op zijn knieën liggen, zeggende : Ik
zal niet eer van hier opstaan, dappere ridder, tot dat uwe goedheid mij eene
gunst heeft bewezen, die mij tot eer en het menschdom tot heil zal strekken.
Toen de waard zijn gast aan zijn voeten zag en deze woorden hoorde, stond
hij hem onthutst aan te kijken zonder te weten wat te doen of wat hem te
zeggen ; hij deed zijn best, dat hij opstond, maar dit wilde hij volstrekt niet
doen vóór hij hem verzekerd had, dat hij hem de gunst schonk, waarom hij
hem vroeg. elk verwacht niets minder van uwe groote vrijgevigheid, mijnheer,' antwoordde Don Quichote : ten zoo zeg ik u, dat de gunst, waarom ik
u verzocht heb en die mij door uwe mildadigheid wordt geschonken, deze is,
dat gij mij morgen ochtend vroeg tot ridder zult slaan ; dezen nacht zal ik in de
kapel van dit uw kasteel de wapenen bewaken; en morgen, zoo als ik gezegd
heb, zal volbracht worden waarnaar ik zoo zeer verlang, ten einde, zooals het
behoort, door al de vier werelddeelen te kunnen trekken, avonturen zoekende
in het belang der behoeftigen, zooals de ridderschap en de dolende ridders,
daarmede belast zoo als ik, wiens aard tot dergelijke bedrijven geneigd is.,
De kastelein, die, zooals gezegd, een guit was en reeds eenigen argwaan
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koesterde over het gebrek aan verstand van zijn gast, was er volkomen van
overtuigd, toen hij dergelijke woorden had gehoord, en om dien nacht een
grap te hebben besloot hij hem zijn zin te geven. Hij zeide dus tot hem, dat
hetgeen hij wenschte en vroeg zeer verstandig was en zulk een voornemen natuurlijk was bij een voornamen ridder, zooals hij scheen te zijn en zijn knap
voorkomen aanduidde : dat ook hij zelf in zijne jonge jaren zich aan dat eervolle bedrijf had gewijd, dolend door de verschillende deelen der wereld om
avonturen te zoeken, zonder te hebben verwaarloosd de voorsteden van Malaga,
de eilanden van Riaran, den zuilengang der Kathedraal van Sevilla, de markt
van Segovia, de olijfbosschen van Valencia, het plein van Granada, de kust
van San Lucar, het Potro van Córdova, de kroegen van Toledo en andere
oorden, waar hij de vlugheid zijner voeten en de behendigheid zijner handen had
geoefend, veel onrecht bedrijvend, vele weduwen verleidend, menige jonkvrouw
ten val brengend, vele minderjarigen bedriegend en kortom zich bekend gemaakt
hebbende bij alle hoven en rechtbanken van Spanje : en dat hij ten slotte zijn
rust was komen nemen in dit kasteel, waar hij van zijn goed en dat van anderen leefden, er al de dolende ridders in huisvestend van welken rang en stand
zij ook waren, alleen om de groote genegenheid, die hij hun toedroeg, en
opdat zij hem een deel van hun eigendom zouden geven in betaling van zijn
goeden wil. Hij zeide hem ook, dat er in dit kasteel geene kapel was, waarin
hij de wapenen kon bewaken, daar zij was afgebroken om haar opnieuw op te
bouwen ; maar in geval van nood, wist hij, dat men ze kon bewaken waar
men wilde en hij kon ze dien nacht bewaken in eene binnenplaats van
het kasteel ; morgen echter zouden, als God wilde, de noodige plechtigheden verricht worden, opdat hij tot ridder geslagen werd, zoo goed als
de beste ridder ter wereld. Hij vroeg hem, of hij ook geld bij zich
had. Don Quichote antwoordde hem, dat hij geen penning bezat, daar hij
nooit in de geschiedenissen der dolende ridders had gelezen, dat een hunner
het bij zich gehad had. Hierop zeide de waard, dat hij zich bedroog ; want
aangenomen, dat er in de geschiedenissen niets van was geschreven, omdat de
schrijvers het niet noodig achtten uit te weiden over dergelijke onontbeerlijke
zaken als geld en schoon linnen, dan moest men daarom niet gelooven, dat
zij het niet bij zich hadden ; daarom moest hij het voor zeker en waarachtig
houden, dat al de dolende ridders (waarvan zoo veel boeken vol waren) goedgevulde beurzen bij zich droegen voor hetgeen hun kon overkomen, en dat zij
ook linnen bij zich hadden en een klein potje met zalf om de wonden te genezen, die zij ontvingen, daar er niet altijd in de vlakten en woestenijen, waar
zij streden en gewond werden, iemand was die hen genas, tenzij zij een wijzen
toovenaar tot vriend hadden, die hun terstond door de lucht te hulp kwam,
in eene wolk eene jonkvrouw of eene dwerg medebrengende met eene flesch
water van zoodanige kracht, dat zij door er een druppel van te proeven, aanstonds genezen waren van hunne wonden en kwetsuren, alsof zij geen letsel
hadden bekomen ; maar dat de vroegere ridders, zoolang dit niet zoo was,
het voor een uitgemaakte zaak hielden, dat hunne schildknapen voorzien waren
van geld en andere benoodigdheden, zooals pluksel en zalven om zich te genezen ; wanneer het gebeurde, dat deze ridders geen schildknapen hadden (wat
zelden gebeurde), hadden zij alles zelf bij zich in een klein valiesje, dat men
bijna niet kon zien, achter op het paard, alsof het iets anders van meer belang

was : want als het niet was om dergelijke redenen, was het meevoeren van een
valies niet zeer gebruikelijk bij de dolende ridders ; en daarom raadde hij hem aan
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(ofschoon hij het hem kon bevelen als zijn peetzoon, daar hij het spoedig
worden zou), dat hij in het vervolg niet verder zou reizen zonder geld en zonder de aangeduide voorzorgen ; hij zou wel zien, hoe goed hij er zich bij bevinden zou, juist dan, wanneer hij er het minst aan dacht.
Don Quichote beloofde hem, nauwkeurig te zullen doen wat hij hem aanraadde ; en er werd aanstonds besloten, dat hij de wapenen zou bewaken op
eene groote binnenplaats, die naast de herberg was.
Don Quichote zocht al zijn wapenen bijeen, legde ze op een drinkbak, die
dicht bij een put stond, en met zijn schild aan den arm, nam hij zijn lans en
begon in fiere houding langs den drinkbak heen en weder te wandelen ; toen
de wandeling begon, begon ook de nacht te vallen. De kastelein vertelde aan
allen, die in de herberg waren, de gekheid van zijn gast, het bewaken der
wapenen en den ridderslag, dien hij verlangde. Zij stonden verbaasd over eene
zoo zonderlinge soort van dwaasheid en gingen hem van verre bekijken ; zij
zagen hoe hij met een kalm gelaat nu eens wandelde, dan eens, steunend op
zijne lans, de oogen op zijn wapenen vestigde, zonder ze er gedurende een geruimen tijd af te wenden. Het was nu volkomen nacht geworden, maar met
,zoo helderen maneschijn, dat hij kon wedijveren met de zon, zoodat al wat de
nieuwe ridder deed, goe d zichtbaar was voor allen. Op een oogenblik kreeg
een der muildierdrijvers, die . in de herberg waren, het in zijn hoofd om water
te gaan geven aan zijn dieren, waartoe hij de wapenen van Don Quichote, die
op den drinkbak lagen, op zijde moest leggen. Deze hem ziende aankomen,
sprak met luider sterome tot hem : tO gij, wie gij ook zijn moogt, verwaten
ridder, die de wapenen komt aanraken van den dappersten doler, die ooit een
degen aangordde, zie toe wat gij doet en raak ze niet aan, indien gij het leven
niet wilt verliezen ten loon uwer vermetelheid.»
De muildierdrijver bekommerde zich niet om deze woorden (en het ware
beter geweest, dat hij er zich om bekommerd had, want dan had hij zich om
zijn welzijn bekommerd), maar ze bij de riemen aanvattend, wierp hij ze een
groot eind van zich af. Don Quichote, dit ziende, sloeg zijne oogen ten hemel
en zijne gedachten (naar het scheen) op zijne dame Dulcinea vestigende, zeide
hij : c Help mij, jonkvrouw, in deze eerste beleediging, die aan dit u onderdanig
hart wordt aangedaan. Laat mij in dit eerste gevaar niet verstoken van uwe
gunst en bescherming!»
Bij deze en dergelijke woorden, wierp hij zijn schild weg, hief de lans met
beide handen op en gaf er den drijver zulk een hevigen slag mede op het
hoofd, dat hij hem ter aarde wierp in zoo jammerlijken toestand, dat, indien
hij er een tweeden op had laten volgen, hij geen geneesheer noodig had gehad,
om hem te heelen. Dit gedaan hebbende raapte hij zijne wapens bijeen en ging
weder wandelen met dezelfde kalmte als te voren. Een weinig later kwam een
ander, zonder te weten wat er was voorgevallen (want de muildierdrijver lag
nog in bezwijming) met hetzelfde voornemen om water aan zijn muildieren te
geven, en toen hij naderde om de wapens weg te nemen en den drinkbak vrij
te maken, liet Don Quichote, zonder een woord te spreken en zonder iemands

gunst in te roepen, andermaal het schild los, hief nogmaals zijne lans op en
zonder deze in stukken te breken, sloeg hij het hoofd van den tweeden muildierdrijver in meer dan drie stukken, want er kwamen vier gaten in. Op het
gerucht liep al het volk uit de herberg toe, onder anderen ook de kastelein.
Don Quichote, dit ziende, greep zijn schild en de hand aan zijn degen slaande,
zeide hij : €0 vrouwe der schoonheid ! kracht en sterkte van mijn geschokt

1

5

hart! nu is het tijd, dat gij de oogen uwer grootheid wendt op dezen uwen
gevangen ridder, ween een zoo groot avontuur te wachten staat.)
Hierdoor kreeg hij blijkbaar zooveel moed, dat, al hadden al de muildierdrijvers van de wereld hem aangevallen, hij geen voet achterwaarts zou geweken zijn. De kameraden van de gewonden begonnen, toen zij dezen in dien
toestand zagen, van verre eene hagelbui van steenen op Don Quichote te werpen, die zich zoo goed hij kon met zijn rondas beschutte en zich niet van
den drinkbak durfde verwijderen, ten einde de wapens niet onbeschut te laten.
De waard schreeuwde, dat zij hem met rust zouden laten, daar hij hun reeds
gezegd had, dat hij gek was en hij als gek zou vrijkomen, al doodde hij hen
allen. Don Quichote schreeuwde nog harder, hen trouweloozen en verraders
noemende, en dat de heer van het kasteel een valsch en laaggeboren ridder was,
omdat hij toeliet, dat de dolende ridders op die wijze behandeld werden ; wanneer hij de orde der ridderschap ontvangen had, zou hij hem zijne veranderlijkheid duur laten betalen. „Maar om u, gemeen en laag gepeupel, geef ik
niets : gooit, nadert, komt, beleedigt mij waarmede gij maar kunt : gij zult het
loon ontvangen voor uwe dwaze schanddaden".
Hij zeide dit met zooveel moed en zoo flink, dat hij degenen die hem aanvielen, een vreeselijken schrik inboezemde : en hierom zooveel als om de redenen
van den kastelein hielden zij op met gooien, terwijl hij toeliet, dat de gewonden
zich verwijderden, waarna hij het bewaken zijner wapenen hervatte met dezelfde
kalmte en bedaardheid als vroeger. Den herbergier bevielen de grappen van zijn
gast slecht, en hij besloot er een einde aan te maken en hem de ongelukkige
ridderorde terstond te schenken, alvorens er een nieuw ongeluk plaats had ;
hij verontschuldigde zich dus wegens de onbescheidenheid, welke dat gemeene
volk tegen hem had betoond, zonder dat hij er iets van wist ; maar dat zij goed
gestraft waren voor hunne onbeschaamdheid. Hij herhaalde wat hij hem reeds
medegedeeld had, dat er in dit kasteel geen kapel was, en er voor 't geen nog
overig bleef te doen, zij ook niet noodig was ; de hoofdzaak van het ridderslaan bestond, voor zoover hij kennis droeg van het ceremonieel der orde, in
den nekslag en den schouderslag, en dit kon midden op het veld gebeuren ; hij
had zijn plicht reeds gedaan in hetgeen het bewaken der wapenen betrof. waartoe
twee uren wakens voldoende waren, hoeveel te meer nu hij er wel vier had
gewaakt.
Dit alles geloofde Don Quichote en hij zeide, dat hij gereed was hem te
gehoorzamen en dat hij het moest volbrengen met den meest mogelijken spoed
want als hij nogmaals werd aangevallen en hij ridder geslagen was geloofde hij
geen mensch levend te laten in het kasteel, uitgezonderd die welke hij hem zou
aanwijzen, en om zijnentwil zou sparen. Hierdoor gewaarschuwd en bevreesd,
haalde de kastelein aanstonds een boek, waarin hij het stroo en de gerst opschreef, die hij aan de muildierdrijvers leverde, en met een eindje kaars, dat een
kleine jongen droeg, en met de twee reeds genoemde juffers, kwam hij naar
Don Quichote toe ; hij beval hem neder te knielen en in zijn aanteekenboek
lezende, alsof hij een vroom gebed deed, hief hij midden onder het lezen zijne
hand op en gaf hem in den nek een harden slag en daarover heen met zijn
eigen degen een zachten tik op den schouder, steeds tusschen de tanden mompelend, alsof hij bad. Dit gedaan zijnde, verzocht hij een van de dames hem
den degen aan te gorden, hetgeen zij met veel ernst en bescheidenheid deed,
wat bepaald noodig was om niet te schateren van lachen bij elk punt van de
plechtigheden ; maar de heldendaden, die zij reeds van den nieuwen ridder gezien
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hadden, hielden haar lach in bedwang. Bij het aandoen van den degen zeide
het goede meisje : t God make u een zeer gelukkig ridder en geve u geluk in
den strijd !»
Don Quichote vroeg haar, hoe zij heette, opdat hij in het . vervolg zou weten,
aan wie hij voor de ontvangen gunst verplicht was, want hij dacht haar eenig
deel te geven in de eer, die hij zou behalen door de dapperheid van zijn arm.
Zij antwoordde met veel nederigheid, dat zij de Toledaansche geheeten werd
en dat zij de dochter was van een schoenmaker van Toledo, die bij de winkeltj es woonde van Sancho Bienaya, en dat waar zij ook wezen mocht, zij hem
zou dienen en hem beschouwen als haar heer. Don Quichote hernam, dat zij ter
liefde van hem, voortaan den titel van Don moest aannemen en zich Donna
Tolosa noemen. Zij beloofde hem dit ; en de andere bond hem de sporen aan,
t erwijl hij met haar bijna hetzelfde gesprek hield als met die van den degen.
Hij vroeg haar haar naam en zij zeide, dat zij de Molenaarster heette en de
dochter was van een eerzamen molenaar uit Antequera ; waarop Don Quichote
ook haar verzocht den titel van Don aan te nemen en zich te noemen Donna
Molinera, haar tevens nieuwe diensten en gunsten aanbiedende. Nadat de tot
dusverre nooit geziene plechtigheden in allerijl volbracht waren, kon Don Quichote
niet langer wachten zijn paard te bestijgen en uit te trekken, om avonturen te
zoeken ; en aanstonds Rosinante gezadeld hebbende, besteeg hij hem, en zijn
gastheer omhelzende, zeide hij hem zulke vreemde dingen, toen hij hem bedankte
voor de gunst dat hij hem tot ridder geslagen had, dat het niet mogelijk is ze
te verhalen. De waard, wien 't er om te doen was, hem maar buiten de
herberg te zien, beantwoordde zijn woorden met niet minder bespraaktheid

ofschoon korter, en zonder hem om zijne vertering te vragen, liet hij hem
vertrekken.
HOOFDSTUK IV.

Wat onzen ridder overkwam, toen hij de herberg verliet.
De dageraad brak bijna aan, toen Don Quichote de herberg verliet, zoo tevreden, zoo lustig, nu hij zich ridder geslagen zag, dat de buikriem van zijn
paard er bijna van barstte. Maar toen hem de raadgevingen van zijn gastheer
in de gedachten kwamen, betreffende de zoo noodige voorzorgen, die hij moest
nemen, bijzonder die van het geld en het linnen, besloot hij naar huis terug
te keeren en zich van alles te voorzien, ook van een schildknaap, zich voornemende om daartoe een boer uit zijne buurt te nemen, een behoeftig man
met kinderen, maar zeer geschikt voor de betrekking van schildknaap in de
ridderschap. Met dit voornemen richtte hij Rosinante naar zijn dorp, en deze,
alsof hij zijn stal kende, begon met zooveel lust te draven, dat het den grond
bijna niet raakte. Hij had niet lang gereden, of het kwam hem voor, alsof hij
aan zijne rechterhand uit een dicht boschje eene klagende stem hoorde als van
iemand die kermde ; en nauwelijks had hij dit gehoord of hij zeide : tIk dank
den Hemel voor de gunst, die Hij mij bewijst, dat Hij mij zoo spoedig in
gelegenheden stelt, de plichten van mijn beroep te kunnen vervullen en de
vrucht mijner edele bedoelingen te kunnen plukken die stem is zonder twijfel
van een hulpbehoevende man of vrouw, die mijne gunst en hulp noodig heeft».

.
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En den teugel wendende richtte hij Rosinante naar den kant, van waar de
stem scheen te komen. Nauwelijks had hij eenige schreden in het boschje gedaan,
of hij zag eene merrie aan een eikeboom gebonden en aan een anderen een
jongen knaap, met naakt bovenlijf en omstreeks vijftien jaren oud ; datwas de persoon die schreeuwde, en niet zonder reden, want een boomlange boer was bezig
hem met een riem eene dracht slagen te geven, en deed eiken slag vergezeld
gaan van een berisping of een raadgeving. ( De mond dicht,» zeide hij, ten
de oogen open.
De knaap antwoordde : cIk zal het nooit meer doen, mijnheer, bij Christus' lijden
ik zal het nooit meer doen, en ik beloof u, voortaan beter voor de kudde te zorgen.)
Don Quichote, ziende wat er voorviel, riep met toornige stem : cOnbeschaamde
ridder, het is min, iemand te slaan, die zich niet kan verdedigen ; bestijg uw
paard en neem uw lans, — want er stond ook eene lans tegen den eik, waaraan
de merrie gebonden was -- en ik zal u leeren, dat het lafaardswerk is, wat gij
daar doet.)
Toen de boer die geheel gewapende gestalte zag, welke zijn lans over zijn
gezicht zwaaide, dacht hij, dat hij een kind des doods was en antwoordde beteuterd : Heer ridder, deze knaap, dien ik bezig ben te kastijden, is een mijner
knechten en dient mij om eene kudde schapen te hoeden, die ik in deze streken
heb ; hij is zoo zorgeloos, dat ik er alle dagen een verlies, en omdat ik zijne
zorgeloosheid of schelmerij straf, zegt hij, dat ik hem zijn loon niet betaal,
maar bij God en mijne ziel, hij liegt.)
cLiegen, in mijn tegenwoordigheid, ellendige schelm !» riep Don Quichote.
cBij de zon, die ons beschijnt, ik zal je met deze lans doorboren; betaal hem
aanstonds zonder verdere tegenspraak : zoo niet, bij God, die ons regeert, verpletter ik je op staande voet, maak hem dadelijk los !»
De boer boog het hoofd en zonder een woord te spreken maakte hij zijn
knecht los. Don Quichote vroeg dezen, hoeveel zijn meester hem schuldig was.
Hij antwoordde : tNegen maanden, ieder van zeven realen.'
Don Quichote rekende uit, dat dit drie en zestig realen was, en beval den
landman ze oogenblikkelijk uit te betalen, als hij niet wilde sterven.
De verschrikte boer antwoordde : Bij de plaats, waar hij stond en bij den
eed, dien hij had gezworen (maar hij had nog niets gezworen), was het zooveel
niet, want er moesten drie paar schoenen, die hij hem gegeven had, en een
reaal voor twee aderlatingen, die men hem had gedaan toen hij ziek was, afgetrokken worden.
tAlles goed en wel,' hernam Don Quichote cmaar laat de slagen tellen voor
de schoenen en de aderlatingen, die gij hem zonder reden gegeven hebt, want
als hij gaten maakte in het leer der schoenen, die gij betaald hebt, hebt gij er
in zijn lichaam gemaakt, en als de barbier hem bloed aftapte toen hij ziek was,
hebt gij het gedaan terwijl hij gezond was, zoodat hij, wat dit betreft, u niets
schuldig is.»
t Het is maar jammer, heer ridder, dat ik hier geen geld bij mij heb : laat
Andries met mij mede naar huis gaan, dan zal ik hem tot den laatsten reaal
toe betalen.
tIk met hem mede gaan bs riep de jongen ; c alle duivels, neen, heer, daar
denk ik niet aan, want als hij weder alleen met mij was, zou hij mij villen als
een St. Bartholomeus. »
tDat zal hij niet,' hernam Don Quichote : the is voldoende, dat ik hem
beveel, mij te gehoorzamen, en indien hij het mij maar bezweert bij de wet
DON QUICHOTE.

2

Ió

der ridderschap, die hij ontvangen heeft, zal ik hem vrij laten gaan en voor de
betaling instaan.'
tBedenk toch heer, wat gij zegt,) zeide de knaap, e mijn meester hieris geen
ridder en heeft nooit den ridderslag ontvangen ; het is Jan Dikbuik, de rijk aard,
burger van Quintanar. ,
«Dat doet er niets toe,» antwoordde Don Quichote, ter kunnen wel Dikbuiken ridders zijn, te meer daar iedereen de zoon zijner daden is.»
«Dat is waar,» zei Andries t maar van welke daden is mijn meester dan de zoon,
daar hij mij het loon voor mijn arbeid weigert ?»
t Dat weiger ik niet, broeder Andries,» antwoordde de boer, (doe mij alleen
het genoegen metmij mede te gaan en ik zweer u bij al de ridderorden, die
er in de wereld zijn, dat ik u tot de laatste reaal toe zal betalen, en nog wel
met geparfumeerd geld!»
«Dien geur schenk ik u,» zeide Don Quichote : t geef de realen maar, daar
ben ik mede tevreden ; en pas op, dat gij het doet zoo als gij gezworen hebt ;
zoo niet, dan zweer ik u met denzelfden eed, dat ik terug zal komen om u te
zoeken en u te kastijden, en dat ik u zal vinden, al verbergt gij u nog beter
dan eene hagedis. Als gij wilt weten wie u dit bevel geeft, ten einde des te
meer aangespoord te worden om het uit te voeren, weet dat ik de dappere Don
Quichote van de Mancha ben, de wreker van beleedigingen en onrecht; en nu
vaarwel en laat u het beloofde en gezworene niet uit de gedachten gaan op straffe
van de vergelding !»
Dit zeggende gaf hij zijn Rosinante de sporen en was in korten tijd van hen
verwijderd. De boer volgde hem met de oogen, en toen hij zag, dat hij het
boschje verlaten had en uit het gezicht was, keerde hij zich tot zijn knecht
Andries en zeide tot hem : (Kom hier, mijn jongen, ik zal je betalen wat ik
schuldig ben, zoo als die hersteller van onrecht mij geboden heeft.»
tDat zweer ik.) sprak Andries, tzooals ook gij het bevel van dien goeden
ridder hebt te volbrengen, die duizend jaren leven moge ; want hij is zoo dapper
en een zoo goéd rechter, zoo waar Rochus leeft, dat zoo gij mij niet betaalt,
hij terugkomt en ten uitvoer zal brengen, wat hij gezworen heeft.»
«Dat zweer ik ook,» zeide de boer ; (maar omdat ik zooveel van u houd,
wil ik de schuld vergrooten, om dit met de betaling ook te doen.»
En hem bij den arm vattend, bond hij hem opnieuw aan den eik, waarna hij
hem zooveel slagen gaf, dat hij hem voor dood liet liggen.
Roep nu. heer Andries,» zeide de boer, ( den wreker van onrecht, dan zult
gij zien, dat hij dit niet herstellen zal, ofschoon ik geloof, nog niet geheel afgerekend te hebben, want ik voel ergen lust om je levend te villen.»
Maar eindelijk maakte hij hem los en liet hem vrij om zijn rechter te gaan
zoeken, ten einde het bedreigde vonnis ten uitvoer te brengen. Andries ging
bedrukt heen, zwerende, den dapperen Don Quichote van de Mancha te zullen
opzoeken en hem nauwkeurig te vertellen wat er gebeurd was, en dat hij het
zevendubbel betalen zou ; intusschen ging hij huilende heen en bleef zijn meester
staan lachen. Op deze wijze herstelde de dappere Don Quichote het onrecht. die
intusschen, zeer tevreden met het voorgevallene, en denkend dat hij een allergelukkigst en verheven begin gemaakt had met zijne riddertochten, met groote
zelfvoldoening zijn weg naar zijn dorp vervolgde, half luid zeggende : Gij moogt
u wel gelukkig noemen boven allen, die thans op aarde wonen, o schoonste
der schoonen, Dulcinea van Toloso, daar het u te beurt viel zulk een dapper
en befaamd ridder als Don Quichote van de Mancha is en zijn zal, geheel aan
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uw wil en uw welbehagen onderworpen tt hebben en die, zooals de geheele
wereld weet, gisteren den ridderslag ontving en heden de grootste beleediging
en onrechtvaardigheid herstelde, welke het onrecht uitdacht en de wreedheid
beging : heden ontrukte ik den geesel aan de hand van dien hardvochtigen
vijand, die zonder reden dat teedere kind mishandelde."
Nu kwam hij in een weg, die zich naar vier richtingen splitste, en aanstonds
kwamen hem de kruiswegen voor den geest, waar de dolende ridders bleven
staan peinzen, welken weg zij zouden inslaan ; om hen na te volgen stond hij
een poosje stil, en na de zaak goed te hebben overdacht, liet hij den teugel
van Rosinante los, zijn wil aan dien van den knol onderwerpende : deze gaf
gehoor aan zijn eerste instinkt en ging den weg op van zijn stal. Na ongeveer
twee mijlen gereden te hebben bemerkte Don Quichote een grooten troep menschen, die, zooals later bleek, kooplieden van Toledo waren, die zijde gingen
koopen in Murcia. Zij waren met hun zessen en reisden met opgestoken zonneschermen, met nog vier knechts te paard en drie muilezeljongens te voet.
Nauwelijks bespeurde Don Quichote hen, of hij verbeeldde zich, dat het stof
was voor een nieuw avontuur, en om zooveel mogelijk de gevallen na te volgen, die hij in zijn boeken gelezen had, meende hij dat er zich juist een gunstige gelegenheid aanbood. Hij zette zich daarom met edele houding en fierheid
in de stijgbeugels, greep zijn lans stevig vast, hield zijn schild voor de borst
en bleef midden op den weg staan wachten tot die dolende ridders aankwamen
(want daarvoor hield hij hen), en toen zij zoo dicht waren genaderd dat zij
elkander konden zien en verstaan, verhief Don Quichote zijn stern en zeide
met aanmatigend gebaar : «De geheele wereld sta stil, als de heele wereld niet
bekent, dat er in de heele wereld geene schoonere jonkvrouw is dan de Keizerin
van de Mancha, de onvergelijkelijke Dulcinea van Toboso."
De kooplieden stonden stil bij het hooren van deze woorden en op het zien
van de vreemde gestalte van die ze uitsprak : en door die gestalte en hare
taal begrepen zij aanstonds de krankzinnigheid van den eigenaar, maar zij wilden op hun gemak eens zien, wat die erkentenis, welke men van hen eischte,
te beteekenen had. Een van hen dus, die wel van een grap hield, en zeer goed
zijn verstand had, zeide tot hem : Heer ridder, wij kennen die goede dame niet,
waarvan gij spreekt: toon haar ons, en wanneer zij zulk een groote schoonheid
bezit, als gij beweert, zullen wij gaarne en zonder eenigen dwang de waarheid
erkennen, die gij van ons eischt.»
«Als ik u haar vertoonde,) antwoordde Don Quichote, «waar was dan de
verdienste bij de erkenning van zulk eene klaarblijkelijke waarheid? Het komt er
juist op aan, dat gij het, zonder haar te zien, gelooft, bekent, bevestigt, en verdedigt ; zoo niet, dan zijt gij met mij in oorlog, onhebbelijke en trotsche mannen ; komt vrijelijk hetzij een voor een, zoo als het de orde der ridderschap
vordert, hetzij allen te zamen, zoo als het de gewoonte en het misbruik is van
lieden van uw soort ; hier wacht ik u, vertrouwende op het recht, dat ik aan
mijne zijde heb.»
«Heer ridder,» hernam de koopman, «ik smeek uwe hoogheid, uit naam van
alle vorsten, hier tegenwoordig, dat gij, om ons geweten niet te bezwaren, door
een zaak te erkennen, die wij nooit gezien of gehoord hebben en die bovendien
zoo ten nadeele strekt van de Keizerinnen en Koninginnen van Alcarria en
Extramadura, ons eenig portret van die dame toont, al was het maar zoo groot

als een graankorrel, want aan de wol zal men het schaap kennen ; daarmede
zullen wij voldaan en gerust en gij tevreden en vergenoegd zijn ; ja ik geloof
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zelfs, dat wij reeds zoo met haar ingenomen zijn, dat al zou uit haar portret
blijken, dat haar ééne oog scheel is en uit het andere vermillioen en zwavel
druipt, wij desondanks om u genoegen te doen, ten haren voordeele alles zullen
zeggen wat gij verlangt.)
cEr druipt, eerloze schoften,» antwoordde Don Quichote, in toom ontstoken,
ter druipt, zeg ik, niet uit, wat gij daar noemt, maar amber en muskus ;
zij is ook niet scheel of scheef, maar even recht als een spil uit Guadarrama :
gij zult echter voor deze afschuwelijke lastertaal welke gij hebt geuit tegen een
zoo groote schoonheid als die mijner dame, boeten."
Dit zeggende viel hij met gevelde lans den man, die gesproken had, met zooveel woede en drift aan, dat indien door ean gunstig toeval, Rosinante niet
halverwege struikelde en gevallen was, de vermetele koopman er slecht afgekomen zou zijn. Rosinante viel en zijn meester rolde een eind weegs in het
veld, en toen hij wilde opstaan, kon hij niet : zoozeer hinderden hem de lans,
het schild, de sporen en de helm, met het gewicht der oude wapenen. En terwijl hij tobde om op te staan en niet kon, riep hij. it Vlucht niet, lafaards, slecht
volk, bedenkt, dat ik niet door mijne schuld, maar door die van mijn paard
op den grond lig.»
Toen een der muilezeljongens, die er bij waren, en die niet zeer zachthandig
moet geweest zijn, den armen gevallene zulke aanmatigende taal hoorde spreken,
kon hij zich niet weerhouden, hem op zijn ribben te antwoorden. Hij naderde
hem, greep zijn lans en na haar aan stukken gebroken te hebben, begon hij
met een daarvan onzen Don Quichote zooveel stokslagen te geven, dat hij
hem in weerwil van zijn wapenen, als graan dorschte. Zijn meesters schreeuwden hem toe, om hem te weerhouden en hem te laten liggen ; maar de jongen
had er nu vermaak in en wilde het spel niet laten varen alvorens hij zijn woede
geheel gekoeld had, en de overige stukken van de lans nemende brak hij die
nog verder op den ongelukkigen gevallene, die onder die hagelbui van stokslagen zijn mond niet toehield, maar zoowel hemel en aarde bedreigde, als degenen,
die hem moordenaars schenen te zijn. De jongen werd ten slotte moede en de
kooplieden vervolgden hun weg, gedurende welken zij steeds stof tot praten
hadden over den armen geslagene, die, toen hij zich alleen zag, opnieuw pogingen deed om op te staan ; maar terwijl hij het niet kon, toen hij gezond was,
hoe zou hij het dan nu doen, afgebeukt en bijna dood zijnde ? Toch achtte hij
zich nog gelukkig, daar hem dit een ongeluk toescheen, dat alleen aan dolende
ridders overkwam, en hij schreef het geheel toe aan den misstap van zijn paard;
maar het was hem niet mogelijk op te staan, zoo lam was zijn heele lichaam
geslagen.

HOOFDSTUK V.
Waarin het verhaal van de ramp van onzen ridder vervolgd wordt.
Toen Don Quichote bespeurde dat hij zich werkelijk niet kon verroeren,
kwam het bij hem op, baat te zoeken bij zijn gewoon hulpmiddel, dat
bestond in te denken aan een of ander voorval uit zijn boeken, en in zijn
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woede herinnerde hij zich Boudewijn en den markgraaf van Mantua, dien

Carloto gewond op den berg liet liggen, eene geschiedenis die zelfs aan kinderen
bekend was, niet onbekend bij de jongelingen. geprezen en ook geloofd door
oude lieden en toch niet waarachtiger dan de wonderwerken van Mahomet.
Deze geschiedenis scheen hem wonderwel overeen te komen met den toestand,
waarin hij zich bevond, en zoo begon hij zich met teekenen van groote pijn
over den grond te wentelen en met een zwak geluid hetzelfde op te zeggen,
dat, naar men zegt, de gewonde ridder in het bosch zeide:
Waar zijt gij, vrouwe,
Dat mijn smart u niet bedroeft ?
Gij kent haar niet
Of gij zijt mij ontrouw geworden !
En op deze wijze vervolgde hij de romance tot aan de regels, die luiden :
0 edele Markies van Mantua,
Mijn oom en dierbaar heer.
Het toeval wilde, dat er, toen hij aan dezen regel kwam, een boer voorbij
ging uit zijn eigen dorp, zijn buurman, die een last koren naar den molen was
gaan brengen ; deze, dien mensch daar op den grond ziende liggen. kwam
naar hem toe en vroeg hem, wie hij was en wat hem deerde dat hij zoo
droevig klaagde. Don Quichote dacht zonder twijfel, dat het de Markgraaf van
Mantua, zijn oom, was, daarom antwoordde hij hem niet en ging voort met
zijne romance, waarin hij hem zijn ramp verhaalde en de liefdesgevallen van
's Keizers zoon met zijn vrouw juist zooals het daarin verhaald wordt. De boer
stond deze zotheden verwonderd aan te hooren ; en hem van het vizier ontdoende, dat reeds stuk gebroken was door de stokslagen, wischte hij zijn gezicht af, dat vol stof zat en nauwelijks had hij hem gereinigd, of hij herkende
hem en zeide : Wel mijnheer Quichada (want zoo heette hij, toen hij zijn verstand nog had en nog niet van een eerzaam landjonker tot dolend ridder was
overgegaan), hoe zijt gij in dezen toestand geraakt ?» Maar hij zette zijn romance voort op alles wat hij hem vroeg. De goede man dit ziende, deed hem
zoo goed mogelijk zijn borstharnas en schouderstuk af om te zien, of hij ook
ergens gewond was, maar hij bespeurde geen bloed, noch eenig teeken van
verwonding. Hij trachtte hem van den grond te lichten en met niet weinig
moeite tilde hij hem op zijn ezel, daar hij op dit dier zachter zou rijden. Hij
raapte de wapenen bijeen tot- de stukken van de lans toe en bond ze op Rosinante, dien hij bij den teugel nam en den ezel bij zijn halster, en zoo begaf
hij zich op weg naar zijn dorp, peinzend over de dwaasheden, die hij Don
Quichote hoorde spreken. Don Quichote was eveneens in gepeinzen verzonken ;
gebeukt en verbrijzeld als hij was, kon hij zich op den ezel niet houden en
slaakte van tijd tot tijd zuchten, die tot den hemel reikten, zoo dat hij opnieuw den landbouwer tot de vraag noopte, twat hem toch deerde ?» Maar het
scheen of de duivel hem niet anders dan verhalen in het geheugen riep, die
op zijn toestanden pasten, want op dat oogenblik. Boudewijn vergetende, herinnerde hij zich den Moor Abindarráez, ten tijde dat de slotvoogd van Antequera, Roderik van Narváez, hem gevangen nam en naar zijn kasteel voerde.
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Zoodat toen de landman heng ten tweede male vroeg, hoe hij zich gevoelde,
hij hem dezelfde woorden ten antwoord gaf, die de gevangen Abencerrage aan
Roderik. van Narváez antwoordde, zooals hij de geschiedenis gelezen had in de
Diana van George de Montemayor, alwaar zij beschreven is, waarbij hij haar
zoo behendig op zichzelf toepaste, dat de boer zich naar den duivel wenschte
bij het hooren van die aaneenschakeling van zotternijen, waardoor hij bemerkte,
dat zijn buurman gek was. Hij haastte zich dus het dorp te bereiken, ten einde
uit de verveling te geraken, die Don Quichote hem met zijne lange redevoering
veroorzaakte. Ten slotte zeide hij : SWeet dan, heer Don Roderik van Narváez,
dat die schoone Xarifa, waarvan ik sprak, thans de lieve Dulcinea van Toboso
is, voor wie ik bedreven heb. bedrijf en bedrijven zal de vermaardste ridderdaden
die ter wereld gezien zijn, gezien worden of gezien zullen worden.'
Hierop antwoordde de boer : g Bedenk toch, heer, dat ik, arme zondaar, Don
Roderik van Narváez niet ben, noch de markgraaf van Mantua, maar Pieter
Alonso, uw buurman ; en uwe hoogheid is Boudewijn niet, noch Abindarráez,
maar de eerzame jonker, mijnheer Quichada. »
Q Ik weet wie ik ben,» antwoordde Don Quichote, c en ik weet, dat ik niet
alleen degenen kan zijn die ik genoemd heb, maar al de twaalf Pairs van
Frankrijk en bovendien de negen van de Faam, want al de daden, die zij te
zamen en elk hunner in het bijzonder verrichtten, zullen worden overtroffen
door de mijne.»
Onder deze en dergelijke gesprekken kwamen zij tegen den avond aan het
dorp, maar de landman wachtte tot het nog wat donkerder geworden was, opdat
men den afgerosten jonker en zoo schamelen ruiter niet zou zien. Toen hij
het geschikte oogenblik gekomen achtte, ging hij het dorp en het huis van Don
Quichote binnen dat hij geheel in opschudding vond. Daarbinnen bevonden
zich de Pastoor en de barbier van het dorp, groote vrienden van Don Quichote,
terwijl zijn huishoudster met luider stem tot hen sprak : tWat dunkt u mijnheer
licenciaat Pero Perez (zoo heette de Pastoor), van het ongeluk van mijnheer ? In geen
zes dagen heeft iemand hem gezien, noch den knol, noch het schild, noch de lans,
noch de wapenen. Ik ongelukkige ! ik ben overtuigd en het is zoo waar als
ik geboren ben om te sterven, dat die verwenschte ridderromans, die hij met
zooveel ijver las, hem het verstand hebben benomen : want nu herinner ik mij,
hem dikwijls te hebben hooren zeggen, terwijl hij in zich zelven sprak, dat hij
een dolend ridder wilde worden en door de wereld avonturen gaan zoeken.
Satan en Barrabas halen alle dergelijke boeken die in staat zijn geweest het
fijnste verstand van de geheele Mancha te bederven ! a
De nicht stemde hiermede in en zeide : Meester Nikolaas (dit was de naam
van den barbier) moet ook weten, dat mijn oom in die onmenschelijke
ongeluksboeken dikwijls twee dagen en twee nachten lang las, waarna hij het
boek uit zijn handen wierp, zijn degen trok en tegen de muren ging staan
vechten, en als hij doodmoede was, zeide hij, dat hij vier reuzen gedood had
als vier torens, en dat het zweet, dat van vermoeidheid langs zijn leden droop,
bloed was van de wonden, die hij in den slag had opgeloopen ; dan
dronk hij aanstonds een groote kruik koud water en werd weder bedaard en
kalm, zeggende, dat dit water een allerkostbaarste drank was, welke de wijze
Esquife hem had gebracht, een groot toovenaar en vriend van hem. Ik moet
echter de schuld van dit alles op mij nemen, omdat ik u niet van de dwaasheden van mijn oom in kennis stelde om hulp aan te brengen vóór het
zoo ver kwam en al die verwenschte boeken te verbranden (want hij
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heeft er velen), die verdienen verbrand te worden alsof ze ketters waren.'
tDat zeg ik ook,,' zeide de Pastoor ; «en ik beloof u, dat de dag van morgen
niet voorbij zal gaan, of er zal openbare executie van geschieden en zij zullen
ten vure gedoemd worden, opdat zij degenen die. ze lezen, geen aanleiding meer
geven om te doen wat mijn goede vriend moet gedaan hebben.'
Dit alles hoorden de boer en Don Quichote aan, en de eerste werd hierdoor
volkomen ingelicht omtrent de ongesteldheid van zijn buurman ; hij begon dus
hardop te roepen : cHeeren, doet open voor heer Boudewijn en den markgraaf
van Mantua, die gewond aankomt, en voor heer Abindarráez, welken de dappere
Roderik van Narváez, slotvoogd van Antequare, als zijn gevangene medebrengt.'
Op deze woorden snelden allen naar buiten en toen zij hun vriend herkenden,
die nog niet van den ezel was afgestegen, omdat hij niet kon, liepen zij naar
hem toe om hem te omhelzen. Hij echter zeide : tHoudt u stil, want ik ben
erg gewond door de schuld van mijn paard ; brengt mij naar bed en ontbiedt,
als het mogelijk is, den wijzen Urganda, om mijn wonden te heelen en te verbinden.'
cZiet ge nu wel, riep de huishoudster, (dat mijn hart mij wel goed ingaf, wat
er bij mijn meester aan scheelde ! Ga maar gerust naar boven en zonder dat die
Urganda komt, zullen wij u hier wel weten te genezen. Vervloekt, zeg ik, zijn
nogmaals en nog hondermaal die ridderromans, die u dit aangedaan hebben !
Zij brachten hem aanstonds naar bed, maar toen zij naar zijn wonden zochten,
vonden zij er geen enkele ; hij zeide, dat het slechts groote afmatting was, omdat
hij een zwaren val had gedaan met zijn paard Rosinante, toen hij met tien
reuzen vocht, de geduchtste en stoutmoedigste, die wijd en zijd op de aarde te
vinden waren.
Aha,' sprak de Pastoor : c zijn er reuzen in het spel ? bij mijn geloof, morgen
verbrand ik ze, eer het avond
Zij deden Don Quichote duizend vragen, maar hij wist er niets op te antwoorden, dan dat zij hem wat eten moesten geven en hem laten slapen : dat
dit hem het meest genoegen zou doen. Zoo geschiedde het, en de Pastoor ondervroeg nauwkeurig den boer, over de wijze, waarop hij Don Quichote gevonden
had. De boer vertelde hem alles, óók den onzin, welke hij bij het vinden en
onderweg gezegd had, hetgeen het verlangen bij den Licenciaat aanwakkerde,
om te doen wat hij den volgenden dag deed, namelijk zijn vriend, den barbier
Meester Nikolaas roepen, met wien hij zich naar het huis van Don Quichote
begaf.

HOOFDSTUK VI.

Over het vermakelijk en streng onderzoek, dat de pastoor en de
barbier deden in de bibliotheek van onzen vernuftigen jonker.
Deze sliep nog. Hij verzocht het nichtje den sleutel van de kamer, waarin
de boeken, de oorzaken van het ongeluk, stonden ; en deze gaf hem met zeer
veel genoegen ; allen traden binnen en de huishoudster eveneens, daar vonden
zij meer dan honderd zware boekdeelen, zeer goed ingebonden, en nog eenige
kleine.
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Zoodra de huishoudster ze zag, keerde zij om, verliet haastig het vertrek en
kwam aanstonds terug met een bakje wijwater en een palmtakje en zeide : tDaar,
mijnheer Licenciaat, besprenkel deze kamer ; er blijve hier geen toovenaar over
van de velen, die deze boeken bevatten en die ons zouden betooveren uit wraak
over de straf die wij hen doen ondergaan door hen te vernietigen.»
De eenvoudigheid der huishoudster deed den Licenciaat lachen, en hij verzocht den barbier, hem die boeken één voor één aan te geven, om te zien wat zij
behelsden, want het kon zijn, dat men er eenige vond, die de vuurstraf niet
verdienden.
«Neen,» zeide de nicht, men moet aan geen enkel genade schenken,
want allen hebben de schade aangericht ; het beste zal zijn ze door de ramen
op de plaats te werpen, er een stapel van te maken en er den brand in te
steken, of anders ze naar den hof te brengen, dan zullen wij daar het vuurtje
stoken en zal de rook ons niet hinderen.»
Hetzelfde zeide de huishoudster; zooveel lust hadden beiden in den dood
dier onschuldigen ; maar de Pastoor kon er niet toe komen zonder eerst ten
minste de titels te lezen. Het eerste boek, dat meester Nikolaas hem in handen gaf, waren de vier deelen van Amadis van Gallië. De Pastoor zeide : «Dat
is waarlijk een zeldzaam toeval, want naar ik heb hooren zeggen, was dit boek
de eerste ridderroman, die in Spanje gedrukt is, alle andere danken aan hem
hun oorsprong en dus komt het mij voor, dat wij hem, als den stichter van
een zoo booze secte, zonder vorm van proces ten vure moeten doemen.»
«Neen, mijnheer,» zeide de barbier, «want ik heb ook hooren zeggen, dat
dit het beste is van al de boeken, van dit genre, die geschreven zijn en dus,
daar het eenig in zijn soort is, moet het behouden blijven.»
«Zoo is het inderdaad,» zeide de Pastoor, «en om die reden worde hem dan
thans het leven geschonken. Laat ons dat andere zien, dat er naast staat.»
«Dit,» zeide de barbier, «zijn de Daden van Esplandian, onwettigen zoon
van Amadis van Gallië.»
«Waarlijk», riep de Pastoor uit : «den zoon kan de deugd zijns vaders niet
baten : pak aan, juffrouw huishoudster, open dat venster en werp hem op
de plaats, zoodat hij den grondslag legge van den brandstapel, dien wij zullen
maken. »
De huishoudster deed dit met veel genoegen, en de goede Esplandian vloog
op de plaats, geduldig het vuur wachtend, dat hem bedreigde.
«Verder," zeide de Pastoor.
«Die nu komt," zeide de barbier, «is Amadis van Griekenland, en verder is
deze heele rij, geloof ik, van hetzelfde geslacht van Amadis.»
„Dan maar allen de plaats op !" ricp de pastoor, ,,want om Koningin Pintiquiniestra en den herder Darinel enzijne gedichten en de bezetenen en ingewikkelde redeneeringen van den schrijver te kunnen verbranden, zou ik in ruil
mijn eigen vader wel verbranden, indien hij in de gedaante liep van een dolend ridder."
„Van dat gevoelen ben ik ook," hernam de barbier.
„En ik ook," voegde de nicht er bij.
„Als dat zoo is," zeide de huishoudster : ,geef dan maar hier, en naar de
plaats er mede!"
Zij gaven ze haar aan, en het was een groot aantal ; om zich de moeite van
het trappenloopen te besparen, smeet zij ze door het venster naar beneden.
„Wat is dat voor een dikke ?" vroeg de Pastoor.
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„Dat is Don Oivante de Laura antwoordde de barbier."
,,De schrijver van dit boek," hernam de Pastoor, „was dezelfde die den Bloementuin schreef, en ik zou inderdaad niet weten te beslissen, welk van die
twee boeken de meeste waarheid of liever de minste leugens bevat : dit alleen
kan ik zeggen, dat het naar de plaats moet als buitensporig en aanmatigend."
Wat nu volgt, is Floris Marte van Hyrcanie." zeide de barbier.
„Zoo, is dat heer Floris Matte ?" hervatte de Pastoor, „die moet onmiddellijk naar de plaats, ondanks zijn zonderlinge geboorte en gedroomde avonturen,
de hardheid en droogte van zijn stijl verdient geen ander vonnis ; naar de
plaats met hem en de andere, juffrouw huishoudster !
,,Dat doet mij genoegen, mijnheer," antwoordde deze ; en met groote blij dschap volvoerde zij den haar gegeven last.
Dit is de ridder Platir," zeide de barbier.
„Een oud boek," zeide de Pastoor, „en ik vind er niets in, dat genade
verdient ; laat hem de anderen maar aanstonds gezelschap gaan houden !" en
zoo geschiedde het. Er werd een volgend boek opengeslagen, en zij zagen, dat
het den titel voerde : de Ridder van het Kruis.
Om den zoo heiligen naam, dien dit boek voert, zou men het boek om
zijn onbekendheid kunnen sparen ; maar men pleegt ook te zeggen : achter het
kruis staat de duivel; weg er meê, in het vuur !"
De barbier nam een ander boek en zeide : ,,Dit is de Spiegel der Ridderschap."
„Ik ken het," zeide de Pastoor : „hier zien wij heer Reinoud van Montauban
met zijn vrienden en medgezellen, grooter dieven dan Cacus, en de twaalf
Pairs met den waarheidslievenden geschiedschrijver Turpin ; ik ben waarlijk van
plan, hen slechts tot eeuwigdurende ballingschap te veroordeelen, al was het
maar omdat zij deel hebben aan de vinding van den vermaarden Mattheus
Boyardo, waaraan de Christendichter Lodewijk Ariosto zijn onderwerpen ontleende,
dien ik, zoo ik hem hier vind en hij in eene andere taal spreekt dan de zijne,
geen den minsten eerbied zal toedragen ; spreekt hij echter zijn moedertaal,
dan zal ik mijn hoed voor hem afnemen."
„Ik heb er hier een in het Italiaansch," zeide de barbier, €maar ik versta
hem niet."
„Het zou ook niet goed zijn, dat gij hem verstondt," antwoordde de Pastoor,
,,en wij zouden het den Kapitein ook gaarne vergeven, als hij hem niet in het
Spaansch vertaald en tot een Castiliaan gemaakt had ; want hij ontnam hem
veel van zijn natuurlijke kracht, en hetzelfde zullen allen doen, die dichtwerken in eene andere taal willen overbrengen ; want hoeveel zorg zij er ook aan
besteden en hoeveel bekwaamheid zij ook toonen, nooit zullen zij de hoogte
bereiken, die zij in hun oorspronkelijker vorm bezitten. Ik ben intusschen van
gevoelen, dat dit boek en allen, die over die Fransche zaken handelen, in een
drogen put geworpen moest worden totdat wij rijpelijk kunnen overwegen wat
er met hen moet gebeuren, uitgenomen zekere Bernardo del Carpio, die hier
rondzwerft, en nog een boek, genaamd Roncesvalles ; want als die in mijn
handen komen, gaan zij over in die van de huishoudster en van deze naar het
vuur, zonder pardon !"
Dit alles bevestigde de barbier en achtte het goed en verstandig, daar hij
wel wist dat de Pastoor een goed Christen en een vriend der waarheid was, zoodat
hij om niets ter wereld iets anders zou zeggen. Een ander boek open slaande zag hij
„

„

.,

26

dat het Palmerin van Oliva was, en daar naast stond een ander, dat Palmerin van,
Engeland heette. De Licenciaat dit ziende, zeide : „Zaag dezen olijfboom nu
aanstonds in stukken en verbrand hem, dat er zelfs geen asch van overblijve,
deze palm echter van Engeland worde behouden en bewaard als een eenig
stuk en men make voor hem een tweede doos, zoo als die welke Alexander vond bij den buit van Darius, welke hij bestemde, om er de
werken van Homerus in te bewaren. Dit boek, vadertje, heeft gezag
om twee redenen : eerstens, omdat het op zich zelf zeer goed is, en vervolgens
omdat het gerucht gaat, dat een wijze Koning van Portugal het geschreven heeft.
Al de avonturen van het kasteel van Miraguarda zijn zeer goed en voortreffelijk
gevonden ; de taal is zuiver en helder : geheel in den geest van den spreker met
veel oorspronkelijkheid en verstand. Ik zeg dus, met uw verlof, meester Nikolaas
dat deze en Amadis van Gallië vrij van het vuur moeten blijven, al de andere
zonder er ons verder om te bekommeren, kunnen vergaan.
«Neen, heer', hernam de barbier, ewant het boek, dat ik hier heb, is de beroemde Don Belianis».
«Wat hem betreft», zeide de Pastoor, edit, zoowel als het tweede, derde en
vierde deel, hebben wat rhubarber noodig, om hun overmatigen toorn te ontlasten, en het is noodig het geheele stuk van het Kasteel van den Roem er af
te scheuren en andere dwaasheden meer ; laat ze dus nog wat rusten, en naarmate zij zich in dien tijd beteren, zal er met hen genade of recht gebruikt worden ;
intusschen, bewaar ze in uw huis, maar laat ze aan niemand lezen».
«Goed», antwoordde de barbier; en zonder zich verder te willen vermoeien
met de titels der ridderromans te lezen, gelastte hij de huishoudster al de groote
aan te pakken en ze op de plaats te werpen. Dit was aan geen doove of malle
gezegd. maar aan iemand, die meer lust had deze boeken te verbranden, dan
een stuk linnen te weven hoe groot en fijn het ook ware, en er een stuk of
acht oppakkende, wierp zij ze tegelijk het raam uit. Door er zoo velen te gelijk
te nemen, viel er een aan de voeten van den barbier, die lust kreeg om te zien
wat het was, en hij zag, dat het heette : Geschiedenis van den vermaarden ridder
Raker van 't Wit».
(God helpe mij !» riep de Pastoor met luider stem ; eis daar Raker van 't
Wit ! Geef mij hem, vadertje, want ik ben zeker, dat ik in hem een schat van
genoegen en een uitstekend middel tot tijdverdrijf heb gevonden. Hier is Don
Kyrieleison van Montauban, een dapper ridder, en zijn broeder Thomas van
Montauban, en de ridder Fonseca, met het gevecht, dat de dappere Detriante
had met den bulhond, en de slimheden van jonkvrouw Vermaak van mijn Leven,
met de liefdegevallen en streken van de weduwe Reposada en de geschiedenis
der Keizerin, verliefd op Hippolytus haren schildknaap. Ik zeg u, heer, dat dit
boek om zijn stijl het beste ter wereld is : hier eten de ridders, en slapen zij en
sterven op hun bedden en maken hun testament vóór hun dood, en andere
zaken, welke in alle overige boeken van dit soort niet gevonden worden. Met
dat al zeg ik u, dat hij, die het schreef, verdiend had, zijn gansche leven op
de galeien door te brengen, omdat hij opzettelijk groote dwaasheden neerschreef.
Neem het mêe naar huis en lees het en gij zult zien, dat, al wat ik er u van
gezegd heb, waar is».
„Ik zal het doen", antwoordde de barbier : „maar wat zullen wij doen met
die kleine boekjes, die overblijven ?"
,,Deze", antwoordde de Pastoor, „dat moeten geen ridderromans zijn, maar
dichtwerken," en er een openend, zag hij, dat het de Diana was van George
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de Montemayor, waarop hij zeide (denkende, dat al de anderen van denzelfden
aard waren) : .Deze verdienen uiet verbrand te worden zooals de overigen, want:
zij doen en zullen ook dat kwaad niet doen, dat de ridderromans hebben aangericht ; het zijn boeken tot onderhouding, die niemand schaden."
„Och, mijnheer !" zeide de nicht: u mag ze wel laten verbranden evenals
de overige, want het zou mij niet verwonderen, dat als mijn oom genezen was
van de ridderziekte, het hem, door het lezen daarvan, in het hoofd kwam om
herder te worden en door de bosschen en weiden te gaan zingen en tokkelen
en, wat nog erger zou zijn, dichter te worden, wat naar men zegt een ongeneeslijke en aanstekelijke ziekte is."
„De juffrouw zegt de waarheid," zeide de pastoor, „en het zal voor onzen
vriend goed zijn, dlt struikelblok en die aanleiding van te voren weg te nemen.
en daar wij beginnen met de Diana van Montemayor, ben ik van gevoelen,
dat zij niet verbrand moet worden, maar daaraan ontnomen al wat handelt over
de wijze Felicia en het betooverde water en bijna al de groote dichtstukken.
Laten wij het dan zijn proza en de eer van het eerste te zijn van dit soort
van boeken".
„Het volgende" zeide de barbier, „is de Diana, genoemd de tweede, van den
Salamanker, en dan dit andere, dat denzelfden naam draagt, waarvan de schrijver Gillis Polo is".
„Die van den Salamanker," antwoordde de Pastoor, .,vergezelle en verineerdere het getal der veroordeelden op de plaats, en die van Gillis Pole w orde
bewaard als ware zij van Apollo zelven : maar ga door, en haasten wij ons,
want het wordt reeds laat".
Dit boek", zeide de barbier, een ander opnemende, „zijn de tien boeken
van de Fortuin der Liefde, beschreven door Antonio de Lefroso, een Sardinisch
dichter".
„Bij de orde, die ik ontvangen heb," zeide de Pastoor, ,,sinds Apollo Apollo
was en de Muzen Muzen en de dichters dichters, is zulk een bevallig en buitensporig boek niet geschreven als dit, dat op zijn manier het beste en het eenige
is van alle die in het licht zijn verschenen ; die het niet gelezen heeft kan er op
rekenen, dat hij nooit een werk van smaak heeft gelezen. Geef het hier, want
ik stel er meer prijs op het gevonden te hebben, dan dat men mij een rok van
Florentijnsch laken gegeven had".
Hij legde het met het grootste genoegen op zijde en de barbier ging voort,
zeggende :.,Die nu volgen, zijn de Herder van Iberie, de Nymphen van Henáres
en de Terechtwijzingen van den Minnenijd".
Daarmee is niets anders te doen " zeide de Pastoor dan ze over te leveren
aan den wereldlijken arm van de huishoudster ; vraag mij maar niet naar de
reden, want dan kwamen wij nooit aan een einde."
,,Het volgende is de Herder van Filida"
Dat is geen herder," antwoordde de Pastoor, „maar een zeer geestig hoveling ;
bew aar het als een kostbaar juweel.'
„Dit groote, dat hier komt," zeide de barbier, „heet de Schatkamer van verschillende Dichtwerken."
cAIs er zoo velen niet waren,» zeide de Pastoor, czouden zij meer geacht
zijn ; dit boek moet noodzakelijk gezuiverd worden van enkele platheden, die
het onder zijn verheven zaken behelst : bewaar het, omdat de schrijver mijn
vriend is en uit eerbied voor andere meer heroïsche en verhevene werken, die
;
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iDit is,» vervolgde de barbier, het Liederboek van Lopez Maldonado.
«Ook de schrijver van dit boek,» hervatte de Pastoor, «is een groot vriend
van mij, en zijn verzen, als hij ze opzegt, brengen iedereen die ze hoort, in
bewondering ; zoo groot is de liefelijkheid van de stem, waarmede hij ze zingt,
dat hij betoovert ; hij is wat langdradig in zijn herdersdichten, maar nooit was
het goede te veel: bewaar hem bij de uitverkorenen. Maar wat is dat voor een
boek, dat naast hem staat ? A
«De Galathea van Michaél de Cervantes,» antwoordde de barbier.
Sedert vele jaren is die Cervantes een groot vriend van mij en ik weet,
dat hij ervarener is in ongelukken dan in verzen. Zijn boek bevat een weinig
goede vinding, maar hij begint veel en eindigt niets ; wij moeten op het tweede
deel wachten, dat hij belooft : misschien zal hij door het volgende het medelijden verwerven, dat hem thans geweigerd wordt, en totdat men dit zien zal,
houdt gij he t opgesloten in uwe woning.»
«Goed,» antwoordde de barbier ; «hier komen er drie bij elkander : de Araucana
van Don Alonso de Ercilla, de Austriade van Juan Rufo, gezworene van Córdova,
en de Monserrato van Christoffel de Virues, een Valenciaansch dichter.)
«Die drie boeken,» zeide de Pastoor, «zijn de beste die in heldendicht in
de Castiliaansche taal zijn geschreven en kunnen wedijveren met de vermaardste
van Italië : bewaar ze als de rijkste schatten van dichtkunst, die Spanje bezit.»
De Pastoor was te moede om meer boeken te bekijken en dus wilde hij,
dat al de overige maar in den blinde verbrand werden ; maar de barbier had
er al een open, dat de Tranen van Angelica heette.
«Ik zou er storten,» zeide de Pastoor, 's op het hooren van den titel, indien
ik zulk een boek had laten verbranden, want zijn schrijver was een der beroemdste dichters van de wereld, niet slechts van Spanje, en was allergelukkigst
in de overbrenging van eenige fabelen van Ovidius.»
.

HOOFDSTUK VII.
Van den tweeden uittocht van onzen goeden ridder Don
Quichote van de Mancha.
Op dit oogenblik begon Don Quichote zijn stem te verheffen, roepende :
Hier, hier, dappere ridders ! hier is het noodig de kracht uwer dappere armen
te toonen, want de hovelingen behalen den schoonsten prijs van het steekspel.)
Om op dit geroep en geraas toe te snellen, ging men niet verder voort met
het onderzoek van de boeken, die nog over waren, en zoo denkt men, dat
zonder gezien of gehoord te worden ten vure gingen de Caroléa, en Leon van
Spanje, met de Daden des Keizers, beschreven door Don Lodewijk van
Avila, die ongetwijfeld onder de overblijvenden hebben moeten wezen en wellicht, indien de Pastoor ze gezien had, zulk een streng vonnis niet ondergaan
zouden hebben. Toen zij bij Don Quichote kwamen, was deze reeds uit zijn
bed opgestaan en ging hij voort met zijn geschreeuw en zijn dwaasheden, naar
alle richtingen met zijn degen stootende en houwende, en zoo wakker zijnde
alsof hij nooit geslapen had. Zij omvatten hem en brachten hem met geweld
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weder naar bed, en nadat hij een weinig gerust had, wendde hij zich tot den
Pastoor om te praten en zeide : ,.Voorzeker, mijnheer aartsbisschop Turpin, het
is een groote schande voor ons, twaalf Pairs, zoo maar de overwinning in dit
steekspel over te laten aan de ridders van het hof, terwijl wij, avonturiers, den
prijs hebben gewonnen in de drie vorige dagen."
Wees maar stil, heer," zeide de Pastoor, „God zal het lot doen wisselen
en wat heden verloren gaat, wordt morgen gewonnen, zorg heden maar voor
uwe gezondheid, want het komt mij voor, dat gij buitengewoon vermoeid zijt
aangenomen, dat gij zelfs niet gewond zijt."
Gewond niet," hernam Don Quichote. ,,maar gebeukt en verbrijzeld, want
die bastaard van 'n Don Roland heeft mij geslagen met den stam van een
eik, en alles uit nijd omdat hij ziet, dat ik alleen tegenover hem gesteld word
in zijn heldendaden ; maar ik zal geen Reinoud van Montauban heeten, indien
hij het mij niet betalen zal, wanneer ik van dit bed opgestaan ben, ondanks
al zijne betooveringen ; maar nu brenge men mij mijn ontbijt, want ik weet,
dat dit mij het meeste goed zal doen ; en mijn wraak, laat die maar aa n
mij over.'
Men deed wat hij verzocht, men gaf hem wat eten en hij viel weder in slaap,
terwijl zij zich over zijne onzinnigheid verwonderden. Dien avond verbrandde
de huishoudster al de boeken, die op de plaats en in het geheele huis waren ,
en er moeten er door de vlammen verteerd zijn, die verdiend hadden in
blijvende verzamelingen te worden bewaard, maar dit liet hun noodlot en de
luiheid van den onderzoeker niet toe, en zoo werd op hen het spreekwoor d
toepasselijk, dat soms de goeden het voor de kwaden misgelden.
Een van de geneesmiddelen, die de Pastoor en de barbier toen voor de
ziekte van hun vriend gaven, was dat men de boekenkamer toemetselde en
toepleisterde, opdat hij, als hij opstond, de boeken niet zou vinden (misschien
zou met het wegnemen der oorzaak het gevolg ophouden) en dat men zeggen
moest, dat een toovei aar ze had weggehaald met kamer en al ; en zoo werd
het dan ook met veel handigheid volbracht. Twee dagen daarna stond Don
Quichote op, en het eerste wat hij deed was naar zijn boeken te gaan kijken,
en toen hij de kamer niet vond waar hij ze gelaten had, ging hij er overal
naar zoeken. Hij kwam op de plaats, waar vroeger de deur was geweest, en voelde
er naar met zijn handen ; hij keek overal rond en nog eens rond zonder een
woord te spreken ; maar eindelijk vroeg hij zijn huishoudster, waar zijn boekenkamer was ? De huishoudster, die vooraf goed onderricht was van 't geen zij
moest zeggen, antwoordde hem : (Welke kamer zoekt uwe hoogheid ? Er zijn
geen kamer en geen boeken meer hier in huis, want de duivel heeft alles in
eigen persoon weggehaald.»
( Het was de duivel niet,» zeide de nicht, ( maar een toovenaar, die op een
wolk aankwam den nacht na • den dag, waarop gij van hier waart vertrokken,,
en van een slang stappende, waarop hij reed, trad hij in de kamer ; ik weet
niet wat hij er in deed, maar na eenige oogenblikken vloog hij door het dak
weg en liet het huis vol rook ; toen wij kwamen kijken wat hij had uitgevoerd,
zagen wij geen boek of kamer meer ; alleen herinneren wij ons zeer goed, de
huishoudster en ik, dat toen die leelijke oude kerel wegging, hij hardop zeide,
dat hij om eene geheime veete, die hij tegen den meester van die boeken en
die kamer had, de schade in dit huis had aangericht, die men naderhand zien
zou. Hij zeide ook, dat hij de wijze Munnaton heette.»
(Freston zal hij gezegd hebben,» zeide Don Quichote.
„
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t Ik weet niet,» antwoordde de huishoudster, tof hij Freston of Friton gezegd
heeft : alleen weet ik, dat zijn naam op ton uitging.»
(Zoo is het,» zeide Don Quichote ; „dat is een wijze toovenaar, die mij zeer
vijandig is en een hekel aan mij heeft, omdat hij door zijn kunsten en figuren
weet, dat ik later in een tweegevecht zal geraken met een ridder, dien hij begunstigt, en dat ik dien moet overwinnen zonder dat hij het beletten kan, en
daarom doet hij zijn best mij al de onaangenaamheden aan te doen, die hij
kan ; maar ik waarschuw hem, dat hij hetgeen door den hemel beschikt is, slecht
zal kunnen tegenwerken of ontwijken."
Wie twijfelt daaraan ?" zeide de nicht : „maar, oom, wat brengt u toch tot
dergelijke vechtpartijen ? Zou het niet beter zijn in vrede thuis te blijven en
niet de wereld door te trekken om beter brood dan tarwebrood te zoeken,
.zonder te bedenken dat menigeen om wol gaat en geschoren thuis komt ?"
O nicht," antwoordde Don Quichote „wat rekent gij buiten den waard :
-voordat men mij scheert, pluk ik en trek ik den baard uit van iedereen
,die zich verbeeldt, dat hij mij den top van een enkel haar zal aanroeren.»
De twee dames wilden niet verder met hem twisten, want zij zagen, dat hij
boos werd. Intusschen bleef hij veertien dagen zeer kalm te huis, zonder eenig
teeken te geven, dat hij zijn eerste droomerijen wilde herhalen ; gedurende deze
dagen hield hij allervermakelijkste gesprekken met zijne twee vrienden, den
Pastoor en den barbier, over zijn stelling, dat hetgeen de wereld het meeste
noodi had, dolende ridders waren, en de dolende ridderschap weder herleefde.
De Pastoor sprak hem somtijds tegen en gaf hem dan weder toe, omdat hij,
wanneer hij deze kunstgreep niet gebruikte, zich in het geheel niet met hem
zou hebben kunnen verstaan. In dien tijd deed Don Quichote moeite bij een
boer uit de buurt, een goed man (zoo men dezen titel aan iemand,
die arm is, mag geven), maar met zeer weinig zout in zijn. hersens. Om
kort te gaan, zooveel zeide hij hem, zooveel bepraatte en beloofde hij
hem, dat de arme dorper besloot met , hem uit te trekken en hem als
schildknecht te dienen. Don Quichote zeide hem onder anderen, dat hij zich
gereed moest houden, met lust en ijver met hem mede te gaan, omdat hem
soms een avontuur kon overkomen, waarbij hij in een ommezien het een of
ander eiland kon veroveren. dat hij hem zou schenken als goeverneur. Op deze
en soortgelijke beloften verliet Sancho Panza (zoo heette de boer) zijn vrouw
en kinderen en verbond zich als schildknecht aan zijn buurman. Terstond
maakte Don Quichote er werk van om geld te zoeken, en met het eene te
verkoopen en het andere te verpanden, alles in de war sturende, bracht hij
eene redelijke som bijeen. Hij voorzag zich ook van eene rondas, die hij aan
een zijner vrienden te leen vroeg, en zijn gebroken helm zoo goed hij kon
bevestigd hebbende, kondigde hij zijn schildknecht Sancho dag en uur aan,
waarop hij zich op weg dacht te begeven, opdat deze zich zou voorzien van
hetgeen hij het meest noodig kon hebben : vooral gelastte hij hem een valies
mede te nemen. De man beloofde dat hij dit zou doen en ook een zeer goeden ezel mede te nemen, daar hij niet gewend was lang te voet te gaan. De
ezel hinderde Don Quichote een weinig, waarbij hij overwoog en zich trachtte
te herinneren, of een dolend ridder wel ooit een schildknaap op een ezel rijdende had medegenomen, maar geen enkele kwam hem in de gedachte ; toch
besloot hij hem maar mede te nemen, met het voornemen om hem van een
meer eervol voertuig te voorzien, wanneer hij daartoe in de gelegenheid zou
zijn door den eersten onbeleefden ridder, dien hij aantrof, zijn paard te ont„
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nemen. Hij voorzag zich van linnen en van de overige dingen, daar hij bij

kon, overeenkomstig den raad, dien hem de herbergier gegeven had. Dit alles
gedaan en volbracht zijnde togen Panza, zonder afscheid te hebben genomen
van zijn vrouw en kinderen, en Don Quichote, die dit evenmin gedaan had
van zijn huishoudster en nicht, op zekeren nacht het dorp uit zonder dat iemand
hen zag ; gedurende welken zij zoo lang voortreisden, dat zij bij het krieken
van den dag gerust waren, dat men hen niet zou vinden, al zocht men hen
ook op. Sancho Panza reed op zijn ezel als een aartsvader met zijn knapzak
en zijn lederen wijnzak, zeer verlangend om zich reeds gouverneur te zien van
het eiland, dat zijn meester hem beloofd had. Don Quichote nam toevallig dezelfde richting en denzelfden weg als hij te voren had genomen op zijn eerste
reis, namelijk over de vlakte van Montiel, over welke hij met minder ongemak
reisde dan den vorigen keer, omdat het nu een morgenuur was en de zonnestralen
hen niet vermoeiden. Onderwijl zeide Sancho Panza tot zijn meester : «Pas op,
heer dolende ridder, het eiland niet te vergeten, dat gij mij beloofd hebt, want
ik zal het wel weten te regeeren, hoe groot het ook zijn moge."
Hierop aniwoordde Don Quichote : „Gij moet weten, vriend Sancho Panza,
dat het een zeer gewoon gebruik was bij de oude dolende ridders, dat zij hun
schildknapen gouverneur maakten van de eilanden of koninkrijken, die zij overwonnen, en ik heb besloten, mij aan zulk een onbaatzuchtige gewoonte niet
te onttrekken, integendeel ik denk nog verder te gaan, want zij wachtten somtijds en wellicht meestal totdat hunne schildknapen oud waren, en dan, als zij
afgetobd waren van het dienen en van kwade dagen en erger nachten door te
brengen, schonken zij hun een titel van Graaf of minstens van Markgraaf van de
een of andere vallei of provincie van meerdere of mindere uitgestrektheid ; maar
als gij en ik het beleven, zou het wel kunnen zijn, dat ik, eer er zes dagen om
zijn, zulk een koningrijk won, dat het andere rijken van zich afhankelijk had,
die juist te pas zouden komen om u tot koning van een daarvan te kronen.

Beschouw dit niet als grootspraak, want er overkomen aan zulke ridders lotgevallen op zoo ongehoorde en ongedachte manieren, dat ik u gemakkelijk nog
meer zou kunnen schenken dan hetgeen ik u beloof.»
«Op die wijze,» antwoordde Sancho Panza, «zou, wanneer ik koning werd
door een van de wonderen, waarvan uwe hoogheid spreekt, mijn huisplaag,
Johanna Gutierrez, op zijn minst koningin worden en mijn kinderen prinsen.»
«Wel, wie twijfelt daaraan ?» antwoordde Don Quichote.
«Ik twijfel daaraan,» hervatte Sancho Panza, «want ik ben verzekerd, dat, al
deed God het koninkrijken regenen op de aarde, geen daarvan goed zou passen
op het hoofd van Mietje Gutierrez. Wees overtuigd, mijnheer, dat zij geen twee
penningen deugt voor koningin ; gravin zou haar beter lijken en nog maar met
Gods hulp.»
«Beveel haar aan God, Sancho,» antwoordde Don Quichote : «Hij zal u geven
wat Hem het beste dunkt ; maar wees niet zoo nederig van gemoed, dat gij u
met iets minder zoudt tevreden stellen dan met Landvoogd te zijn.»
«Dat zal ik niet,» antwoordde Sancho : te meer daar ik zulk een voornamen
meester in uwe hoogheid heb, die mij alles zal weten te geven wat mij past
en ik dragen kan.»
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HOOFDSTUK VIII.
Van de goede uitkomst, die de dappere Don Quichote verkreeg
in het vreeselijke en nooit gedachte avontuur van de
windmolens, met andere gevallen, een gelukkig
aandenken waardig.
Op dit oogenblik bespeurden zij dertig á veertig windmolens, die in die
vlakte stonden, en, zoodra Don Quichote ze zag, zeide hij tot zijn schildknecht :
rDe fortuin leidt onze zaken beter dan wij het konden wenschen : want kijk
eens, daar ginds, vriend Sancho Panza, die dertig of meer nog ontzaglijke
reuzen, met wie ik mij in strijd denk te begeven om hen allen van het leven
te berooven ; met hun buit zullen wij aanvangen ons te verrijken : want dat is
het recht van den oorlog en men doet Gode een grooten dienst met dat booze
gebroed van de oppervlakte der aarde te verdelgen.)
«Wat voor reuzen ?) vroeg Sancho Panza.
Die gij daar ziet," antwoordde zijn meester, „met hunne groote armen ;
want er zijn er, van wie ze somtijds twee mijlen lang zijn
Kijk eens goed, heer," antwoordde Sancho, „wat zich daar vertoont, zijn
geen reuzen, maar windmolens, en wat bij hen op armen gelijkt zijn de wieken,
„

,;

die, door den wind rondgedraaid, den molensteen doen gaan."
„Ik zie wel," antwoordde Don Quichote, „dat gij niet bedreven zijt in het
vak van avonturen ; het zijn reuzen, en indien gij bang zijt, ga dan op zijde
en bid, terwijl ik mij met hen in een vreeselijken en ongelijken strijd ga begeven,"
Dit zeggende gaf hij zijn paard Rosinante de sporen, zonder acht te slaan op
het geroep van zijn schildknecht Sancho, die hem waarschuwde, dat het zonder
eenigen twijfel windmolens waren en geen reuzen, die hij ging aantasten. Maar
hij ging zijn gang, zoo overtuigd, dat het reuzen waren, dat hij niet luisterde
naar het geroep van zijn schildknaap Sancho, noch bemerkte, ofschoon hij er
reeds dicht bij was, wat het waren ; hij draafde maar door, met luider stemme
roepende : Vlucht niet, bloode en lage schepsels ! een ee n ig ridder is het, die

u aanvalt."
Op dit oogenblik kwam er wat wind op en de groote wieken begonnen zich
te bewegen. Don Quichote, dit ziende, zeide : „AI beweegt gij ook méér armen,
dan de reus Briareus er had, gij zult het mij toch duur betalen !" En dit
zeggende en zich met al zijn hart aan zijn meesteresse Dulcinea aanbevelende,
haar biddend, dat zij hem in een zoo groot gevaar zou bijstaan, zette hij, goed
beschut met zijn rondas en met gevelde lans, Rosinante in vollen galop en
viel den eersten molen, die voor hem stond, aan. Toen hij hem nu een lansstoot in de wiek gaf, draaide de wind deze met zooveel kracht rond, dat zij
de lans in stukken brak en paard en ruiter medenam, die een heel eind over
het veld rolden. Sancho Panza snelde hem ter hulp zoo hard zijn ezel maar
loopen kon, maar toen hij aankwam, bevond hij, dat hij zich niet kon verroeren, zoo hevig was de val, dien hij met Rosinante gedaan had.
,,God helpe mij !" riep Sancho, „zeide ik uwe hoogheid niet, toch toe te zien

wat gij deedt, daar het maar windmolens waren. Dat moest toch iedereen bespeuren als hij er zelf geen in zijn hoofd had !"
Zwijg, vriend Sancho ! antwoordde Don Quichote, cde krijgskans is meer
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dan andere zaken aan gestadige wisseling onderworpen ; te meer daar ik denk,
en het is de waarheid, dat die wijze Freston, die mij mijn kamer en mijn
boeken ontroofde, die reuzen in molens heeft veranderd om mij den roem van
hun overwinning te ontnemen: zoo groot is de vijandschap, die hij mij toedraagt; maar desondanks zullen zijn booze kunsten weinig vermogen tegen de
kracht van mijn degen.s
eGod beschikke het naar Zijn vermogen!s antwoordde Sancho Panza, en hem
geholpen hebbende om op te staan, besteeg hij Rosinante weder, die op half
uit het lid geraakte pooten stond. Over het afgeloopen avontuur sprekende, volgden zij den weg naar den bergpas Lapice, want Don Quichote zeide, dat men
daar vele en onderscheidene avonturen moest beleven omdat het een plaats van
veel doortocht was; aIleen tobde hij zeer over het verlies zijner lans, en dit
aan zijn schildknecht mededeelende, zeide hij: elk herinner mij gelezen te
hebben, dat een Spaansch ridder, genaamd Diego Perez de Borgas, toen in een
veldslag zijn zwaard gebroken was, een zwaren tak of stam van een eik rukte
en daarmede dien dag zulke wonderen deed en zooveel Mooren verpletterde,
dat hij den bijnaam kreeg van den Verpletteraar (Machuca)., en daarom heetten zoowel hij als zijne nakomelingen van dien dag af Vargas en .il-Iachuca. Ik
heb u dit gezegd, omdat ik van den eersten eik den besten, die ik zalontmoeten,
ook een stam denk af te rukken, zoo groat en zoo goed als dien anderen;
want ik stel mij voor en hoop er zulke wonderen mede te verrichten, dat gij
het als een hooge eer zult beschouwen, waardig bevonden te zijn, ze te mogen
aanschouwen, en getuige te zijn van dingen, die men nauwelijks gelooven kan.s
«In Godsnaam» antwoordde Sancho, ik geloof gaarne wat Uwe Hoogheid mij zegt, maar ga wat recht zitten; het komt zeker van een verwonding
bij dien val, dat gij zoo op zijde hangts ,
cZeker, zeker hernam Don Quichote - en als ik niet klaag over pijn,
dan is dat aIleen, omdat het dolenden ridders niet past over wonden te klagen,
zelfs niet, wanneer de ingewanden pun uit het lijf hangen.s
e Als dat zoo is, heb ik er niets op te zeggen, antwoordde Sancho, maar bij God het zou mij een groot genoegen doen, dat gij klaagde, wanneer
gij ergens pijn voelt. Wat mij betreft, ik klaag over de geringste pijn, die mij
treft, wanneer het althans ook op de schildknechten der dolende ridders niet
van ~ toepassing is, dat zij niet mogen klagen.s
Don Quichote kon zich niet weerhouden te lachen om de onnoozelheid van
zijn schildknecht en gaf hem te kennen, dat het hun vrijstond te klagen, wanneer en hoe zij maar wilden, vrijwillig of onvrijwillig; tot dusverre althans had
hij onder de wetten der ridderschap nog niets aangetroffen, dat daarmede in
strijd was, Sancho gaf hem nu te verstaan, dat het tijdstip om te eten was
aangebroken. Zijn meester antwoordde hem, dat hij er nog geen behoefte aan
gevoelde; maar dat hij, Sancho, wel mocht eten, wanneer hij eetlust had. Nu
hij dit verlof bekomen had, maakte Sancho het zich zoo gemakkelijk mogelijk
op zijn ezel, en, uit het valies halende, wat hij er in gestoken had, reed hij al
etende een flink eind achter zijn Meester aan, terwijl hij van tijd tot tijd den
zak met zooveel begeerigheid aansprak, dat de moeilijkst te bevredigen kastelein
van Malaga er jaloersch op had kunnen worden. Tegelijkertijd bracht hij dikwijis
den wijnkruik aan zijn mond, dacht niet meer aan de belofte, welke zijn heer
hem had gedaan, en beschouwde het niet als een moeilijke taak, maar als een
groot genot, op avonturen uit te gaan, hoe gevaarlijk zij ook mochten zijn. Ten
slotte brachten zij dien nacht onder eenige boomen door, en van een dezer
DON QUIClIOTE.
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brak Don Quichote een dorren tak af die hem tot lans moest dienen, hij maakte
er het ijzer aan vast, van die welke gebroken was.
Den geheelen nacht sliep Don Quichote niet, maar dacht aan zijn meesteres
Dulcinea om te werk te gaan naar hetgeen hij gelezen had in zijn boeken, dat
n.l. de ridders vele nachten slapeloos doorbrachten in de bosschen en wildernissen, slechts denkend aan hun meesteressen. Sancho Panza bracht hem niet
zoo door, want daar zijn maag vol was, en stellig niet van chicoreiwater, sliep
hij aan één stuk door, en wanneer zijn meester hem niet gewekt had, zouden
noch de zonnestralen, die op zijn gezicht schenen, noch het gezang der vogels,
die in groote menigte vroolijk het aanbreken van den nieuwen dag begroetten,
het gedaan hebben. Onder het opstaan nam hij een teug uit den zak en vond
dien iets slapper dan den vorigen avond ; dit speet hem, omdat het hem voorkwam, dat zij geen weg insloegen waar gelegenheid zou zijn, hem weder te
vullen. Don Quichote had geen lust om te ontbijten, omdat hij zich, zoo als
gezegd, met verkwikkelijke gedachten bezig hield. Zij hervatten den ingeslagen
weg naar den bergpas Lápice, en kregen hem omstreeks tien uren des morgens
in het gezicht. Toen Don Quichote hem zag zeide hij : „Nu kunnen wij met
onze armen tot aan de ellebogen roeren in wat men noemt avonturen, Sancho, maar
denk er wel aan dat, al zoudt gij mij in de grootste gevaren der wereld zien, gij nooit
de hand aan uw degen moogt slaan om mij te verdedigen, tenzij gij ziet, dat
wat mij aanvalt slecht volk en gespuis is ; in dat geval kunt gij mij te hulp komen ;
maar wanneer het ridders zijn, is het u volgens de wetten der ridderschap volstrekt niet geoorloofd mij te helpen, zoolang gij zelf niet tot ridder zijt geslagen.)
(U kunt er zeker van zijn, heer,) antwoordde Sancho,' dat ik u in dit opzicht zal gehoorzamen, te meer daar ik van nature tot zachtheid geneigd ben,
en een vijand van mij in ruzie en vechtpartijen te mengen ; wat mijn eigen persoon
betreft, zou ik mij echter om die wetten niet veel bekommeren, want de goddelijke en menschelijke wetten veroorloven iedereen, zich te verdedigen tegen
hem die hem zou willen beleedigen. )
Dat zal ik niet ontkennen," antwoordde Don Quichote, „maar wanneer het
geldt mij te helpen tegen ridders, moet gij uwe natuurlijke driften wat beteugelen."
Ik beloof u, dat ik het zal doen," antwoordde Sancho, „en dat ik dit bevel
als eve n heilig zal beschouwen, als den Zondag."
Onder dergelijke gesprekken zagen zij op den weg twee broeders van de orde
van den Heiligen Benedictus, rijdende op twee dromedarissen, ten minste de
twee muildieren, waarop zij zaten, waren niet veel kleiner. Zij droegen stofbrillen en zonneschermen. Achter hen kwam eene koets begeleid door vier of
vijf ruiters, en twee jonge ezeldrijvers te voet. In de koets zat zooals later bleek
een dame uit Biscaye die naar Sevilla reisde, waar haar man zich bevond, die
naar Indië ging met een zeer belangrijke opdracht ; de broeders reisden niet met
haar, ofschoon zij denzelfden weg volgden, maar nauwelijks had Don Quichote
hen gezien of hij zeide tot zijn schildknecht : „Als ik mij niet vergis zal dit wel
het vermaardste avontuur zijn, dat men ooit gezien heeft, want die zwarte gestalten,
die daar in de verte aankomen, moeten zonder twijfel een paar toovenaars
wezen, — en zij zijn het inderdaad -- die eene prinses in die koets ontvoeren,
en dat onrecht moet ik met alle geweld tegengaan.)
Dit zal nog ernstiger afloopen dan het geval met die windmolens," zeide
Sancho, .,kijk eens goed, heer, dat zijn broeders van St. Benedictus, en de koet
moet zeker aan reizigers toebehooren ; let er op wat ik u zeg, en bedenk
wat gij doet, dat de duivel u niet beetneemt !"
„

„

„
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Ik heb u reeds gezegd, Sancho," antwoordde Don Quichote dat
git
afweet : wat ik ze
zegis waar, en gij
van avont
zult het aanstonds zien".
veeuren
^J
Dit zeggende, reed hij vooruit en ging midden op den weg staan, waarlangs
de monniken kwamen aangereden, en toen hij zoo dicht bij hen was gekomen,
dat zij konden verstaan wat hij zeide, riep hij met luider stemme : ,Bezeten
gespuis, laat terstond de verheven prinsessen gaan, die gij in die koets wegvoert !
zoo niet, rekent er dan op, dit misdrijf met den dood te bekoopen."
De monniken hielden den teugel in, zich verbazende zoowel over het uiterlijk
van Don Quichote als over zijn woorden, waarop zij antwoordden : „Heer ridder,
wij zijn noch bezeten, noch gespuis, maar twee monniken van de orde van den
Heiligen Benedictus, die bedaard onzen weg gaan, en niet weten of in die koets
ontvoerde prinsessen reizen, of niet".
Bij mij baten geen vriendelijke woorden, want ik ken u, trouwelooze schelmen," riep Don Quichote : en zonder een antwoord ' af te wachten gaf hij
Rosinante de sporen en viel met gevelde lans den eersten monnik met
zooveel woede en onstuimigheid aan, dat, als die broeder zich niet aanstonds
van den muilezel had laten glijden, hij hem op den grond geslingerd zou hebben
ja zelfs zwaar gewond, zooal niet gedood. Toen de tweede monnik zag, hoe
men zijn medgezel behandelde, gaf hij zijn muildier een stoot met de hielen
en vloog snel als de wind het veld in. Sancho Panza, den monnik op den
grond ziende liggen, sprong vlug van zijn ezel, greep hem aan en begon hem
zijn kleederen uit te trekken. Op dit oogenblik kwamen de twee knechts van
de broeders en vroegen hem, waarom hij hem uitkleedde ?
Sancho gaf hun ten antwoord, dat hem dit van rechtswege geoorloofd was,
als buit van den veldsdag, dien zijn heer Don Quichote had gewonnen.
De knechts, die geen gekscheren verstonden en van buit en veldslagen niets
begrepen, ziende, dat Don Quichote reeds ver verwijderd, en bezig was met de
dames te spreken, die in de koets reisden, vielen Sancho aan, wierpen hem op
den grond, trokken hem alle haren uit den baard, gaven hem een pak slaag
en lieten hem buiten adem en bewusteloos op den grond liggen. Daarna steeg
de broeder zonder een oogenblik te verliezen doodsbleek weder op zijn dier,
zeer bevreesd, en nauwelijks zat hij in den zadel, of hij draafde zijn reisgezel
achterna, die hem op een goeden afstand van daar stond op te wachten om
te zien, hoe deze aanval zou afloopen. Zonder zich verder over de zaak te
bekommeren, vervolgden zij hun weg, meer kruisen slaande dan wanneer de
duivel zelf hen op de hielen zat. Intusschen stond Don Quichote, zooals
gezegd, te praten met de dame van de koets, zeggende : „Uwe schoonheid,
mevrouw, kan weder over zichzelf beschikken, zooals het u behaagt, want de
overmoed van uwe roovers ligt in het stof te bijten, dank aan mijn krachtigen
arm ; en opdat gij u niet zoudt verontrusten om den naam van uw bevrijder
te kennen, weet dan, dat ik Don Quichote van de Mancha ben, dolend ridder,
avonturier en gevangene van de onvergelijkelijk schoone Donna Dulcinea van
Toboso. Tot loon voor de weldaad, die gij van mij ontvangen hebt, verlang ik
niets anders dan dat gij naar Toboso terugkeert, u in mijn naam aan die dame
voorstelt en haar zegt, wat ik voor uwe bevrijding gedaan heb."
Alles wat Don Quichote zeide, hoorde een der schildknapen, een Biscayer,
die de koets begeleidde : deze ziende, dat hij de koets niet door wilde laten
rijden, maar verlangde, dat zij aanstonds moest omkeeren naar Toboso, ging
naar Don Quichote en zijn lans grijpende, zeide hij in slecht Castiliaansch en
in nog erger Biscaaisch tot hem : ,Maak, dat ge wegkomt, Ridder, want bij
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God, dien ik aanbid, als gij de koets niet laat doorgaan, sa ik u dood, zoowaar ik Biscajer ben."
Quichote verstond hem zeer goed en antwoordde met veel kalmte : „Als
gij
gij een ridder waart, wat gij niet zijt, zou ik uwe dwaasheid en vrijpostigheid
reeds gestraft hebben, lafaard !
Waarop de Biscajer hervatte : „Ik geen ridder ? ik zweer bij God, gij liegt
als een Christen ; als gij lans wegwerpen en degen trekken wilt, zult gij aanstonds
zien wie de kat naar het water draagt ; Biscajer te land, edelman op zee, edelman voor den duivel, gij liegt, als gij iets anders zegt !"
„Dat zult gij aanstonds zien, Agrájes," antwoordde 1)on Quichote,
en zijn lans op den grond werpend, trok hij zijn degen, nam zijn schild aan
den arm, en tastte den Biscajer aan, vast besloten hem van 't leven te berooven.
De Biscajer, die hem zoo zag aankomen, zou gaarne van zijn muildier zijn gesprongen, daar het slechts een gehuurde knol was, en hij er niet op kon
vertrouwen, maarhij had slechts den tijd, om zijn degen te trekken ;
gelukkig was hij dicht genoeg bij de koets, om er een kussen uit te nemen, dat
hem als schild kon dienen, en nu stormden zij op elkander los, alsof zij doodsvijanden waren. De overigen van het gezelschap hadden gaarne den vrede hersteld, maar hierin s!aagden zij niet, want de Biscayer gaf in zijn onbeholpen
dialect te kennen, dat, wanneer men hem niet liet uitvechten, hijzelf zijn meesteres, en iedereeen, die hem zou willen weerhouden, om het leven zou brengen.
De dame in de koets, die beteuterd en verschrikt was door hetgeen zij zag,
beval den koetsier,• een weinig ter zijde te rijden, om op een afstandje dien
vreeselijken strijd te kunnen aanschouwen : al spoedig bracht de Biscayer Don
Quichote zulk een geweldigen houw toe op den schouder, dat wanneer deze
zich niet met zijn schild gedekt had, hij tot op zijn middel in tweeën gehouwen
zou zijn.
Don Quichote, die den schok van dezen geweldigen houw voelde, riep luidkeels : „O meesteresse mijns harten, Dulcinea, bloem der schoonheid ! sta uw
ridder bij, die, om uw hoogen adeldom genoegdoening te verschaffen, dezen
zwaren strijd ondernomen heeft". Dit zeggen, zijn degen grijpen, zich met
zijn schild dekken en op den Biscayer aanvallen, was het werk van een oogenblik ; hij was vast besloten, den strijd door één enkelen houw te beslissen.
Maar de Biscayer, die hem z66 zag aankomen, en zijn moed afmat naar de
onstuimigheid van zijn aanloop, wilde niet onderdoen voor Don Quichote,
en wachtte hem, goed gedekt door zijn kussen, op ; hij kon echter zijn muildier noch naar rechts, noch naar links keeren ; uitgeput als het was, en niet afgericht op dergelijke grappen, kon het geen been verzetten. Zooals gezegd, viel Don
Quichote met opgeheven degen op den voorzichtigen Biscayer aan, met het vaste
voornemen, hem door midden te houwen, de Biscayer wachtte hem eveneens
met opgeheven zwaard, en achter zijn kussen verscholen, op ; alle omstanders
waren vol angst en verwachting, hoe het zou afloopen met die vreeselijke slagen;,
waarmede zij elkander bedreigden ; de dame in de koets en haar dienaren deden
duizend beloften aan alle Heiligen-beelden en Kapellen in Spanje, opdat God
haar schildknecht en haar zelve uit het groote gevaar zou redden, waarin zij
verkeerden.
Jammer is hef dat de schrijver van deze geschiedenis den strijd, nog onbeslist zijnde, afbreekt, zich verontschuldigend, dat hij niet méér van de bedrijven
van Don Quichote opgeteekend vond, dan het hier medegedeelde. De uitgever
kon echter niet geldoven, dat een zoo merkwaardige geschiedenis volkomen in
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vergetelheid zou zijn geraakt en de vernuftige koppen van de Mancha zoo weinig
nieuwsgierig zouden geweest zijn, dat zij in hun archieven of bibliotheeken niet
eenige stukken bezaten, die over dezen beroemden ridder handelden. In deze
overtuiging gaf hij de hoop niet op, het einde van deze aardige geschiedenis te
vinden, hetgeen hem, met de hulp des hemels ook gelukt is, op eene wijze, die
in het Tweede Deel verhaald zal worden. 1 )

NEGENDE HOOFDSTUK.
Einde van den bewonderenswaardigen strijd tusschen den
moedigen Biscayer en den dapperen Manchaner.
Wij hebben in het Eerste Deel van deze geschiedenis den dapperen Biscayer
en den beroemden Don Quichote achtergelaten, toen zij met opgeheven en ontbloote zwaarden. op het punt stonden, elkander zulke verwoede slagen toe te
brengen, dat, indien zij elkander goed geraakt hadden, elk van beiden den andere minstens van onder tot boven, middendoor gehouwen en als een granaatappel opengespleten zouden hebben ; in dit hachelijk oogenblik brak de geschiedenis af, zonder dat de schrijver eenige aanduiding gaf, waar het ontbrekende
vervolg te vinden zou zijn.
Dit was mij een droevige teleurstelling, en de vreugde, waarmede ik dat weinige gelezen had, veranderde in spijt bij de gedachte, hoe moeilijk het zou zijn,
het vele terug te vinden, dat mijns inziens nog aan deze aardige geschiedenis
ontbrak. Het scheen mij onmogelijk, en iets heel ongewoons, dat het een zoo
voortreffelijken ridder aan een geleerde zou ontbroken hebben, die op zich had
genomen, zijn heldendaden te boekstaven, daar het geen enkelen dolenden ridder,
die op avonturen was uitgegaan, nog ooit aan zoo iemand ontbroken had. Ieder
hunner wist een of twee geschikte geleerden te vinden, die niet alleen hun
roemrijke daden beschreven, maar ook hun onbeduidendste gedachten en handelingen schetsten, hoe geheim zij ook waren. Het was derhalve niet mogelijk,
dat een zoo dappere ridder het ongeluk had gehad, verstoken te zijn gebleven
van hetgeen' Platir, en anderen van zijn soort in overvloed hadden gehad.
Daarom kon ik er niet toe komen te gelooven, dat een zoo prachtige geschiedenis onvolledig en verminkt moest zijn gebleven, en wierp de schuld hiervan
op de wisselvalligheden des tijds, welke alles verbergt en vernietigt en ook deze
geschiedenis verborgen hield of reeds vernietigd had.
Daar er zich anderzijds onder zijn boeken ook zulke nieuwe bevonden, als : cDe
genezen Minnenijd, en ( De nymphen en herders van Henares v, dacht ik, dat
zijn geschiedenis 66k wel van lateren datum moest zijn en zij, al bestond
zij niet in schrift, toch wei moest voortleven in het geheugen van de bewoners
van zijn dorp en van den omtrek. Deze gedachte liet mij geen rust, en versterkte
in mij het verlangen, om de werkelijke en waarachtige geschiedenis van het
leven en de wonderlijke daden van onzen beroemden Spaanschen Don Quichote
van de Mancha, het licht en het toonbeeld, waarin de de heele ridderschap
D n eerste helft van Cervantes' werk was in vier deelgin gesplitst ; de nummers der hoofdstukken
liepen echter door.
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van de Mancha zich kan spiegelen, te leeren kennen ; hij was namelijk de eerste,
die zich in onze eeuw en in deze moeilijke tijden aan het moeitevolle en gevaarvolle leven der dolende ridders wijdde om beleedigingen te wreken, weduwen
bij te staan, jonkvrouwen te beschermen, vooral die welke te paard en met al
hare dienaressen bij zich door bergen en dalen reisden want, wanneer een
laffe bandiet of een boer, gewapend met bijl en stormhoed, of een vervaarlijke
reus haar geen geweld aandeed, waren er in vroegere tijden jonkvrouwen, die
op haar tachtigste jaar, na geen enkelen nacht onder een dak geslapen te hebben. even ongerept in het graf afdaalden, als haar moeder, die haar het leven
geschonken had. Daarom zeg ik, dat onze Don Quichote om deze en vele
andere redenen een onvergankelijken en eindeloozen roem waardig is, en ook
mij mag men dezen roem niet ontzeggen, wegens de moeite en den ijver, welke
ik besteed heb, om het slot van deze aangename geschiedenis te vinden, ofschoon ik zeer goed weet, dat wanneer de hemel, het toeval en het geluk mij
niet te hulp waren gekomen, de wereld beroofd zou zijn gebleven van de ontspanning en het genot, dat de opmerkzame lezer daarbij menig uur zal smaken.
Deze vondst nu had op de volgende wijze plaats.
Op zekeren dag stond ik op de Alcana te Toledo, toen daar een knaap aankwam, die eenige schrijfboeken en wat oud papier aan een zijdehandelaar wilde
verkoopen ; daar ik een groot liefhebber van lezen ben, al waren het ook verscheurde bladen, of van de staat opgeraapt papier, nam ik, gedreven door deze
aangeboren neiging, één der schrijfboeken. welke de knaap wilde verkoopen,
en zag dat het schrift arabisch was. Daar ik dit wel kende, maar niet kon lezen,
keek ik uit naar een geleerden Moor, om het te laten lezen. Het was niet
moeilijk zulk een tolk te vinden, daar men er zelfs wel een gevonden zou
hebben voor een schoonere en oudere taal, wanneer men hem gezocht had;
kortom, het toeval zond mij er een, wien ik mijn verlangen mededeelde en het
boek liet zien. Hij sloeg het in het midden op, en begon, na e r een weinig in
gelezen te hebben, te lachen.
Ik vroeg hem, waarom hij zoo lachte, en nu antwoordde hij mij, dat het was
over een aanteekening op den rand van de bladzijde. Ik verzocht hem, mij
haar mede te deelen, en terwijl hij onophoudelijk lachte, zeide hij : (Op dezen
rand staat, zooals gezegd, geschreven : e Deze Dulcinea van Toboso, van wie in
dit boek zoo dikwijls gesproken wordt, moet een betere hand gehad hebben,
om varkensvleesch te pekelen, dan eenige andere vrouw in de geheele Mancha.,
Toen ik den naam van Dulcinea Toboso hoorde was ik zeer getroffen en
mijn verwachting was uiterst gespannen, omdat bij mij onmiddellijk de gedachte
rees, dat deze schrijfboeken de geschiedenis van Don Quichote moesten bevatten. In deze veronderstelling verzocht ik hem aanstonds het begin van het
boek te lezen, hetgeen hij deed, door het arabisch voor de vuist weg in het
Spaansch over te brengen en nu las hij het volgende : e Geschiedenis van Don
Quichote van de Mancha, geschreven door Sidi Hamed Benendzjeli, arabisch
geschiedschrijver.
Het kostte mij bepaald moeite, mijn vreugde te verbergen, toen ik den titel
van het boek hoorde en den zijdehandelaar vóór zijnde, kocht ik van den
knaap alle papieren en schrijfboeken voor een halve real ; was hij slim geweest,
en had hij geweten, hoeveel prijs ik er op stelde, ze te bezitten, dan zou hij
goede zaken gemaakt en wellicht meer dan zes realen geeischt hebben.
Ik begaf mij nu onmiddellijk met den Moor naar de portiek der groote kerk
en verzocht hem, alles, wat daarin over Don Quichote handelde, in het Spaansch
.
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te vertalen, zonder iets weg te laten of bij te voegen en beloofde hem daarvoor
te betalen, hetgeen hij verlangde. Hij stelde zich tevreden met vijftig pond
rozijnen en twee schepels tarwe, en beloofde mij, de boeken daarvoor zorgvuldig en getrouw en zoo spoedig mogelijk te vertalen. Om de zaak te vergemakkelijken, en een zoo kostbare vondst niet uit mijn handen te geven,
nam ik den Moor mede naar mijn huis, waar hij in minder dan anderhalven
maand de geheele geschiedenis vertaalde, zooals ik haar hier laat volgen.
In het eerste boek bevond zich een zeer natuurgetrouwe afbeelding van den
strijd tusschen Don Quichote en den Biscayer, in dezelfde houdingen, als de
geschiedenis verhaalt, namelijk met opgeheven zwaarden, de een gedekt door zijn
schild, de ander door zijn kussen, en het muildier zoo trouw naar het leven
geschetst, dat men het op een boogschotsafstands als een gehuurd dier kon
herkennen. Onderaan, aan de voeten van den Biscayer, stond geschreven : Don
Sancho van Azpertia — hetgeen ongetwijfeld zijn naam was ; en aan de voeten
van Rosinante stond een ander opschrift : Don Quichote. Rosinante was wonderlijk afgebeeld : op zoo hooge en gerekte pooten, zoo schraal en mager, met
zoo uitstekende ruggegraat, zoo zichtbaar teringachtig, dat men aanstonds tot
de overtuiging kwam, hoe juist en passend men hem den naam van Rosinante
gegeven had. Naast hem stond Sancho Panza, die zijn ezel bij den halster
hield, terwijl een ander onderschrift aan zijn voeten luidde : Sancho Zanca,
waarschijnlijk hierdoor te verklaren, dat hij, naar de teekening te oordeelen, een
dikken buik, een korte gestalte en platte voeten had ; dit had hem den naam
Sancho (dikbuik) en Zanca (platvoet) bezorgd, onder welke bijnamen hij meermalen in deze geschiedenis voorkomt.
Ik zou hier nog eenige kleinigheden kunnen vermelden, maar zij zijn van
weinig belang, en dragen niets bij tot het waarachtig karakter der geschiedenis
die altijd goed is, zoodra zij maar waar is.
Indien er, ten opzichte van de waarheid dezer geschiedenis, iets op te merken
was, dan zou het alleen zijn, dat zij door een arabier geschreven is, daar de
leugenachtigheid een karaktertrek van dit volk is ; daar het ons echter zoo
vijandig gezind is, zou men eerder kunnen aannemen, dat de schrijver eer te weinig,
dan te veel gezegd heeft ; en dit schijnt mij dan ook werkelijk het geval te zijn,
want, daar waar hij de pen had kunnen en moeten opnemen, om den lof van
een zoo voortreffelijk ridder te verkondigen, schijnt hij met opzet het stilzwijgen
te bewaren ; een afkeurenswaardige handelwijze, die van nog afkeurenswaardigere
beginselen getuigt, want een geschiedschrijver moet nauwkeurig, waarheidslievend
en onpartijdig zijn, en noch eigenbelang of vrees, noch haat of voorliefde
mogen hem van den weg der waarheid doen afwijken, wier moeder de geschiedenis is, die met den tijd mededingt, de feiten bewaart, van het verleden getuigt,
het tegenwoordige tot voorbeeld strekt en voor de toekomst waarschuwt.
In deze geschiedenis zal men stellig alles vinden, wat men van een aangename
geschiedenis slechts kan verwachten, en wanneer er iets goeds aan ontbreekt,
moet de schuld hiervan, naar ik meen, alleen geweten worden aan dien bandiet
van 'n vertaler, en niet aan het onderwerp zelf. Om kort te gaan, volgens de
vertaling begon het tweede deel aldus :
Toen de zwaarden der beide dappere strijders, die elkander in de oogen blikten,
zoo hoog in de lucht flikkerden, schenen zij niets minder dan hemel, hel en
aarde tegelijk te bedreigen, zoo groot was hun woede, en zoo vijandig hun
houding. Het was de grimmige Biscayer, die den eersten slag toebracht, en wel
met zooveel kracht en onstuimigheid, dat, wanneer het zwaard, onder zijn zwaai,
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niet gekeerd was, deze enkele houw voldoende was geweest, om aan dezen
geweldigen strijd en aan alle avonturen van onzen ridder een einde te maken.
Maar de fortuin, die hem tot belangrijkere feiten bestemd had, leidde het zwaard
van zijn vijand z(56, dat het hem, behalve aan zijn linker schouder, geen ander
letsel toebracht ; het maakte hem alleen machteloos aan die zijde, en nam een
groot deel van zijn helm en de helft van zijn oor weg, zoodat alles verbrijzeld
op den grond viel en de ridder erg toegetakeld was.
Hemel ! wie zou in staat zijn, de woede te schetsen, die zich nu van. den
Manchaner meester maakte, toen hij bespeurde, dat aldus met hem gehandeld
werd ! ik kan alleen zeggen, dat hij zich in zijn woede nogmaals op zijn
steigbeugels verhief, zijn zwaard met beide handen aangreep, met zooveel
onstuimigheid op den Biscayer inhakte en hem zoo juist midden op het
kussen en het hoofd raakte. dat hij. ondanks zijn degelijke beschutting,
een gevoel had, alsof er een berg op hem nederstortte. Hij begon uit
zijn neus, zijn mond en zijn oogen te bloeden en waggelde alsof hij van
zijn muildier zou vallen ; hij zou er ook werkelijk afgevallen zijn, wanneer hij
zijn armen niet om zijn nek had geslagen ; intusschen schoten zijn steigbeugels
uit, en liet hij aanstonds zijn armen los. Het dier, dat hevig schrok van dezen
geweldigen slag, stoof plotseling het veld in, en stortte daar na eenige sprongen met zijn berijder, op den grond.
Don Quichote keek hem met groote bedaardheid na ; maar toen hij hem
zag vallen, sprong hij van zijn paard, snelde met groote gezwindheid naar hem
toe, hield de punt van zijn zwaard voor zijn oogen, en eischte van hem, dat
hij zich over zou geven, op straffe van anders zijn hoofd te verliezen.
De Biscayer was echter zoo ontzet, dat hij geen woord kon uitbrengen ; en
hij zou er werkelijk slecht van afgekomen zijn — want Don Quichote was
blind van woede ! -- als de dames in de koets./ al dien tijd den strijd met
hevige angst gadegeslagen hadden, niet naar hem toegekomen waren en met
aandrang verzocht hadden, haar de buitengewone eer en gunst te bewijzen,
het leven van haar schildknecht te sparen. Hierop antwoordde Don Quichote
met groote hooghartigheid en ernst: :Zeker, schoone dames, het zal mij een
groot genoegen zijn, te doen, hetgeen gij verlangt, maar slechts onder één
voorwaarde, namelijk, dat deze ridder mij belove, naar het dorp Toboso te
gaan, en zich, uit naam van mij, daar aan te melden bij mijn onvergelijkelijke
meesteres Dulcinea, opdat zij met hem naar haar believen handele. ,
Zonder zich verder te bekommeren om het verlangen van Don Quichote
en zonder nog iets te vragen, beloofden de angstige en bedroefde dames, dat
haar begeleider alles zou doen, wat hij hem beval.
tVertrouwend op dit woord, zal ik hem verder niet meer lastig vallen, ofschoon hij het dubbel aan mij verdiend heeft ! )
TIENDE HOOFDSTUK.
Over de aangename gesprekken van Don Quichote met zijn
scheldknecht, Sancho Panza.
Inmiddels was Sancho Panza, die door de knechts der monniken geducht
mishandeld was. weder opgestaan, en had den strijd van zijn heer, Don Quichote,
opmerkzaam gadegeslagen ; hij had in stilte tot God gebeden, dat Hij hem

Het gevecht met de windmolens.
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genadig de overwinning zou verleenen, en hem in dien strijd een eiland zou laten
veroveren, waarvan de ridder hem, volgens zijne belofte, gouverneur kon maken.
Toen hij dan zag, dat de zaak afgeloopen was en zijn heer weer zijn Rosinante
ging bestijgen, trad hij op hem toe, om hem in de stijgbeugels te helpen ; alvorens deze echter zijn paard bestegen had, wierp Sancho zich voor hem op
zijn knieën, greep zijn hand en zeide : «Moge het, heer Don Quichote, u behagen, mij nu het bestuur op te dragen over het eiland, dat gij in dezen moeilijken strijd veroverd hebt ; hoe uitgestrekt het ook zij, ik gevoel de kracht in
mij, om het te besturen zoo goed, als ooit iemand een eiland bestuurd heeft.,
Don Quichote antwoordde hierop : «Gij moet weten, broeder Sancho, dat dit
en dergelijke avonturen geen eiland-avonturen, maar landweg-avonturen zijn, waarbij
men niets anders wint dan een gekneusd hoofd en een afgehouwen oor. Heb
dus geduld ; er zullen wel avonturen komen, waarbij ik u niet alleen tot gouverneur, maar tot nog wel iets hoogers kan maken.,
Sancho bedankte hem hartelijk, kuste nogmaals zijn hand en den rand van
zijn harnas, en hielp hem Rosinante bestijgen, waarna hij zelf op zijn ezel
sprong en achter zijn heer ging rijden, die in volle draf wegreed en een nabijgelegen boschje insloeg, zonder zelfs afscheid te nemen van de dames in de
koets of het woord tot haar te richten. Sancho volgde hem zoo vlug zijn rijdier
zulks toeliet ; maar Rosinante draafde zoo hard, dat Sancho ver achterbleef en
zijn heer luidkeels moest naroepen, op hem te wachten. Don Quichote deed
dit en hield zijn paard in, totdat zijn vermoeide schildknecht hem ingehaald
had, die toen zeide : «Het zou, dunkt mij, veiliger zijn. Heer, dat wij ons in
een kerk terugtrokken, want nu degene, met wien gij gevochten hebt, z(56 toegetakeld is, zou het mij niet verwonderen, dat men den Heiligen Hermandad
kennis gaf van het gebeurde, en ons achter slot bracht ; en waarachtig, als
men dit deed, zou het ons nog heel wat zweetdruppelen kosten, alsvorens men
ons weder vrijliet.»
«Blijf bedaard ! -- hernam Don Quichote -- waar hebt ge ooit gezien of
gelezen, dat een dolende ridder voor het gerecht gebracht is geworden, ook al
had hij ik weet niet hoeveel moorden begaan ?»
Wat weet ik van moorden 1) ! — antwoordde Sancho, daarom heb ik mij
mijn geheele leven niet bekommerd ; ik weet alleen, dat de Heilige Hermandad
zich bezig houdt met lieden, die in het open veld vechten ; al het overige gaat

mij niet aan
«Wees maar niet ongerust, vriend — antwoordde Don Quichote — ik zou
1) wel uit de handen der Chaldeeërs bevrijden, laat staan dan uit die van Hermandad. Maar zeg mij eens in alle oprechtheid, hebt gij ter wereld wel ergens
een dapperder ridder gezien dan mij ? Hebt gij in de boeken wel ooit van een
ridder gelezen, die meer stoutmoedigheid bij den aanval, meer standvastigheid,
meer bedrevenheid in het slaan en meer behendigheid in het nederwerpen bezat
of bezeten heeft, dan ik ?
*Om de waarheid te zeggen — hernam Sancho — heb ik eigenlijk nooit een
boek gelezen, daar ik nooit heb leeren lezen of schrijven, maar, wat ik wel
durf beweren, is, dat ik mijn geheele leven nooit een onversaagder heer gediend
heb, als Uwe Hoogheid, en God geve, dat deze onversaagdheid u niet beloond
worde op de wijze, zooals ik zooeven zeide. Wat ik u overigens verzoek, is,
I) Het Spaansch heeft hier eene woordspeling op het woord waartoe het Hollandsch zich
niet leent.
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u zelven te verbinden, want uw oor bloedt erg ; in mijn reiszak heb ik een
weinig pluksel en wat witten zalf».
Wij zouden dat best kunnen missen — antwoordde Don Quichote —
als ik er aan gedacht had een fleschje zalf van Fierabras te maken ; want een
enkele druppel daarvan zou ons veel tijd en geneesmiddelen besparen.'
(Wat is dat dan voor 'n fleschje en voor 'n zalf? a vroeg Sancho.
tEen zalf, — antwoordde Don Quichote, waarvan ik het recept van buiten
ken en waarmede men zelfs den dood niet behoeft te vreezen, noch zich ongerust te maken, dat men aan de een of andere wonde zal sterven. Wanneer ik
het dus gereed gemaakt en het u gegeven heb, en gij in een gevecht bemerkt,
dat ik middendoor gehouwen wordt (wat dikwijls gebeurt!) hebt gij niets anders
te doen, dan de eene helft van mijn lichaam, die op den grond gevallen is,
voorzichtig op te tillen, alvorens het bloed gestolt is, en haar netjes tegen de
andere helft aan te plaatsen, die nog in den zadel zit, waarbij gij vooral moet
zorgen, dat de beide helften precies aan elkander passen. Vervolgens geeft gij
mij slechts een paar druppels van het bedoelde vocht te drinken en gij zult
zien, dat ik weder zoo gezond ben als een appel.
cAls dat zoo is, — zeide Panza — dan zie ik op staanden voet af van het
gouvernementschap over het eiland, dat gij mij beloofd hebt en verlang voor
mijne talrijke en belangrijke diensten niets anders, dan dat gij mij het recept
van dezen wonderlijken zalf schenkt, waarvan één ons, dunkt mij, overal wel
meer dan twee realen waard zal wezen ; meer heb ik dan niet noodig, om dit
leven fatsoenlijk en genoegelijk door te brengen. Alleen zou ik nu wel willen
weten, of de bereiding van dezen zalf kostbaar is ?
Voor minder dan drie realen kan men er zes volle kannen van maken,
antwoordde Don Quichote.
God sta me bij ! — riep Sancho uit — waarom talmt Uwe Hoogheid dan nog ,
hem aanstonds gereed te maken en het mij te leeren ?f
iWees bedaard, vriend — hernam Don Quichote — ik ben van plan, u nog
veel grootere geheimen te leeren en u nog grootere weldaden te betoonen;
voorloopig zullen wij onszelven verbinden, want mijn oor doet mij meer pijn
dan mij lief is.'
Sancho haalde uit zijn reiszak pluksel en zalf te voorschijn ; maar toen Don
Quichote de beschadiging aan zijn helm bespeurde, stond hij op het punt razend
te worden, en, zijn hand aan zijn zwaard slaande, hief hij zijn oogen ten hemel
en zeide: tIk zweer bij den Schepper van het heelal en bij de vier heilige
Evangelisten, waar alles het uitvoerigst beschreven is, het leven te leiden, dat
de groote Markies van Mantua leidde, nadat hij gezworen had, den dood van
zijn neef Boudewijn te wreken, namelijk geen brood aan een gedekte tafel te
eten, met geen vrouw omgang te hebben, en alle overige zaken (welke ik mij
nu niet herinner, maar hierbij toch insluit) tot ik mij volkomen zal gewroken
hebben op dengene, die mij deze beleediging heeft aangedaan v.
Toen Sancho dit hoorde, zeide hij : »Uwe hoogheid bedenke, dat, wanneer
de ridder volbracht heeft, hetgeen gij hem bevolen hebt, en hij zich bij de
jonkvrouw Dulcinea van Toboso heeft aangemeld, hij zijn plicht gedaan heeft
en geen andere straf verdient, zoolang hij geen nieuw misdrijf begaat».
cDaaraan hebt gij gelijk — antwoordde Don Quichote — derhalve vernietig
ik den eed, ten opzichte van eene nieuwe wraakneming, maar ik herhaal en bevestig, dat ik het le` en wil leiden van dengene van wien ik zooeven sprak, totdat ik een anderen ridder een anderen e% en goeden helm ontnomen heb ; denk

.
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niet, Sancho, dat ik dit gekscheerend zeg, want ik weet zeer goed, wien ik hierin navolg; hetzelfde gebeurde letterlijk met den helm van Mambrinus, die
Sacripante zoo duur te staan kwam.)
(De duivel hale die eeden ! hernam Sancho — zij doen niets dan de zaligheld benadeelen en het geweten bezwaren. Want zeg mij nu eens, wanneer wij
nu gedurende verscheidene dagen toevallig geen mensch ontmoeten, die een
helm draagt, wat moeten wij dan doen ? Moeten wij dan toch den eed volbrengen,
waaraan zooveel bezwaren en moeilijkheden verbonden zijn, zooals gekleed te
slapen, of den nacht buiten door te brengen en duizenden andere boetedoeningen, welke besloten waren in den eed van dien ouden gek van 'n markies, en
die Uwe hoogheid nu wil herhalen ? Gij ziet immers wel, dat er langs deze
wegen geen gewapende mannen komen, maar alleen muilezeldrijvers en karren
voerders, die geen helmen dragen, ja er zelfs hun geheele leven niet van gehoord hebben!
Hierin vergist gij u — zeide Don Quichote -- want na nauwelijks een paar
uren op deze wegen gereden te hebben, zullen wij meer gewapende lieden ontmoet hebben, dan er naar Albraca kwamen, om Angelica, de Schoone, voor
zich te veroveren.)
(Goed dan ! -- zeide Sancho — ik zal God bidden dat het ons goed moge
gaan en weldra het oogenblik aanbreke waarop ik in het bezit van het eiland
kan treden, dat mij zoo duur te staan komt ; dan zal ik gaarne sterven'.
(Ik heb u reeds gezegd, Sancho, dat gij u hieromtrent niet bezorgd behoeft
te maken ; want wanneer dat eiland ons zou ontsnappen, dan hebben wij immers
het Koninkrijk Denemarken, of het Koninkrijk Sobradisa nog, dat u zou
passen, als een ring aan uw vinger ; daar deze rijken bovendien op het vasteland gelegen zijn zal dit u des te meer verheugen. Wij zullen dit echter aan
de toekomst overlaten ; kijk intusschen eens, of gij nog iets eetbaars in uw
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reiszak kunt vinden ; daarna zullen wij aanstonds naar een kasteel uitkijken,
waar wij den nacht kunnen doorbrengen, en de zalf bereiden, waarvan ik u

gesproken heb, want ik zweer u bij God, dat mijn oor mij erg pijn doet).
(Ik heb hier een ui, een weinig kaas, en eenige stukken brood — zeide Sancho —
maar dat is geen behoorlijk maal voor een dapperen ridder, zooals u).
( Dat begrijpt gij niet goed -- hernam Don Quichote -- gij moet weten,
Sancho, dat de dolende ridders er een eer in stellen, een maand lang niet te
eten, en wanneer zij dan eten, is het, wat zij toevallig bij de hand hebben ;
dit zou u niet zoo vreemd voorkomen, als gij zooveel geschiedenissen gelezen
hadt als ik ; want, alhoewel haar aantal groot is, heb ik in geen enkele vermeld
gevonden, dat dolende ridders zich te goed deden, tenzij het toeval er toe leidde
of bij gelegenheid van luisterrijke feestmalen welke men voor hen aanrichtte ;
anders leven zij van den wind. En ofschoon men moet aannemen, dat ook zij
niet konden leven zonder te eten en zonder al hun overige natuurlijke behoeften
te voldoen, daar zij ten slotte toch menschen waren, moet men anderzijds toch
niet uit het oog verliezen, dat zij het grootste gedeelte van hun leven doorbrachten in bosschen en wildernissen, en wel zonder kok, zoodat hun voedsel
gewoonlijk bestond in dergelijke gerechten zooals die, welke gij mij zooeven
aanboodt. Maak u dus niet bezorgd, vriend, of het wel naar mijn smaak is, en
zoek niet de wereld te veranderen of de dolende ridderschap uit haar hengsels
te lichten.)
(Vergeef mij, Heer, — zeide Sancho — maar daar ik geen lezen en schrijven
geleerd heb, zooals ik reeds zeide, weet ik niet, of ik tegen de wetten der
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ridderschap gezondigd heb. Voortaan zal ik dus mijn reiszak vullen met allerhande gedroogde vruchten, voor u, die ridder zijt; wat mij betreft, die het niet
ben, ik zal mij zelven belangrijkere en voedzamere spijzen verschaffen».
elk zeg niet, Sancho — hernam Don Quichote, -- dat de dolende ridders
verplicht zijn, niets anders te eten, dan de vruchten, waarvan gij spreekt, maar
alleen dat hun gewone voedsel daarin bestond, alsmede in eenige kruiden, die
zij in het veld vonden, en die mij bekend zijn».
r Het is bepaald nuttig, deze kruiden te kennen -- antwoordde Sanch® —
want wij zullen, dunkt mij, wel eens gelegenheid hebben, van deze kennis gebruik te maken.»
Inmiddels haalde hij te voorschijn, wat hij, zooals gezegd, bij zich had, en zij aten
te zamen vreedzaam en gezellig. Daar zij echter een nachtelijk onderkomen verlangden te vinden, eindigden zij haastig hun sober en droog maal ; zij stegen vervolgens te
paard en haastten zich om vbbr het vallen van den nacht een bewoonde plaats te bereiken. Maar de zon ging onder, en met haar ook hun hoop van te vinden wat zij
zochten, toen zij toevallig bij eenige hutten van geitenhoeders aankwamen. Hier besloten zij den nacht door te brengen ; zoo verdrietig als Sancho was, dat zij
geen dorp hadden bereikt, zoo vergenoegd was zijn heer, dat hij onder den
blooten hemel kon slapen, daar hem dit telkens een aanwijzing te meer toescheen, welke hem het bewijs van zijn ridderschap vergemakkelijkte.

ELFDE HOOFDSTUK.

Wat Don Quichote overkwam van de zijde van
eenige geitenhoeders.
Hij werd door de geitenhoeders vriendelijk ontvangen, en nadat Sancho
Rosinante en zijn ezel zoo goed mogelijk verzorgd had, ging hij af op de
reuk van eenige stukken geitenvleesch die in een pan op het vuur lagen te
braden. Ofschoon hij lust gevoelde aanstonds te kijken, of zij reeds zoo ver
gaar waren, dat zij van de pan in zijn maag konden afdalen, moest hij er toch
van afzien, want de geitenhoeders namen de pan van het vuur, spreidden eenige
schapenvachten op den grond uit, waardoor zij hun landelijke tafel ten spoedigste
gereed hadden, en noodigden de beide vreemdelingen uit, deel te nemen aan
hetgeen er was. Vijf van de zes, die bij de kudde behoorden, gingen in een
kring op de schapenvachten liggen, nadat zij Don Quichote vooraf met boersche
hoffelijkheid uitgenoodigd hadden, plaats te nemen op een trog, die zij omgekeerd hadden. Don Quichote ging zitten, maar Sancho bleef staan om zijn
heer den hoornen beker aan te reiken.
Toen deze hem zag blijven staan, zeide hij tot hem : „Opdat gij zoudt zien,
Sancho, hoeveel goeds de dolende ridderschap in zich sluit, en hoe gemakkelijk
degenen, die haar eenigen dienst bewijzen, er in slagen, de eer en de achting
der wereld te verwerven, verlang ik, dat gij, in het gezelschap van deze brave
lieden, hier aan mijn zijde komt zitten, en gij uzelven volkomen aan mij gelijk
acht, ofschoon ik uw heer en natuurlijke meester ben ; dat gij voorts van mijn
schotel eet en uit mijn beker drinkt, omdat men van de dolende ridderschap
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hetzefde kan zeggen, wat men van de liefde zegt, dat zij namelijk alles gelijk maakt.»
€ Ik dank u zeer, zeide Sancho, maar ik moet bekennen, dat, wanneer ik
slechts goed kan eten, het mij even goed smaakt, wanneer ik sta en alleen
ben, als wanneer ik naast een keizer zit. Ja, om de waarheid te zeggen, smaakt
mij, hetgeen ik in mijn hoekje, zonder dwang en plichtplegingen eet, ook al
ware het slechts brood met uien, veel beter dan een gebraden kalkoen aan
een vreemde tafel, waar ik gedwongen ben, langzaam te eten, weinig te drinken,
mij ieder oogenblik af te vegen, waar ik niet mag niezen of hoesten, wanneer
ik er behoefte aan gevoel, en ik een aantal dingen moet vermijden, die mij in
de eenzaamheid en de vrijheid geoorloofd zijn. Daarom wensch ik, heer, dat
gij de eer, waarmede gij mij wilt overstelpen, omdat ïk een dienaar en aanhanger der dolende ridderschap ben, wat ik als schildknecht van uwe Hoogheid
werkelijk ben, in iets anders verandert, wat mij nuttiger en voordeeliger kan
zijn ; wat die eer betreft, die aanvaard ik, alsof ik ze genoten heb, maar zie er
van nu af tot aan het einde der wereld van af.»
(Ondanks dit alles moet gij toch gaan zitten, want wie zich vernedert, dien
zal God verheffen» en zijn arm grijpende, dwong hij hem vlak naast hem te
gaan zitten.
De herders begrepen niets van dat geklets over schildknechten en dolende ridders, en bepaalden zich er bij, te eten, te zwijgen, en hun gasten aan te gapen,
die met veel behendigheid en begeerigheid stukken vleesch, zoo groot als een
vuist, verorberden. Toen het vleesch opgegeten was, schudden zij op de schapenvachten een groote hoeveelheid gedroogde eikels uit en voegden er een halve
kaas bij, die zoo hard was alsof zij van cement gemaakt was. De hoorn stond
daarbij niet stil, maar ging voortdurend in den kring rond (nu eens vol, dan
weder leeg, zooals de emmer van een waterput) zoodat een van de zakken zonder
veel moeite geledigd werd.
Nadat Don Quichote aldus zijn maag te goed had gedaan, nam hij een handvol eikels, en bekeek ze met aandacht, waarna hij het woord nam en zeide :
«Gelukkig tijdperk en gelukkige eeuwen, waaraan de Oudheid den naam van
gouden tijdperk heeft gegeven, niet omdat het goud, dat in onzen ijzeren eeuw
zoo hoog geschat wordt, toen zonder moeite verkregen werd, maar omdat de
menschen, die toen leèfden, de twee woorden : mijn en dijn niet kenden. In
dat heilige tijdperk was alles gemeengoed ; niemand behoefde, om zich zijn dagelijksch onderhoud te verschaffen, meer te doen, dan zijn hand uit te steken,
en van de reusachtige eikeboomen te plukken, die in overvloed hun zoete rijke
vruchten aanboden. Heldere waterbronnen en klaterende beekjes boden in overvloed hun heerlijk smakend kristalhelder water. In rotsspleten en boomholen
vormden de vlijtige en verstandige bijen hun staat en lieten onbaatzuchtig een
ieder in de gezegende vrucht van haren arbeid deelen. De dikke kurkeiken stonden
vrijwillig, zonder dat men zich behoefde in te spannen, hun dikke lichte schors
af, waarmede men de op ruwe palen rustende huizen alleen tegen de guurheid
van het klimaat begon te bedekken. Alles ademde toen vrede, vriendschap, en
eendracht ; de scherpe kromme ploegsschaar had de gewijde ingewanden onzer
oorspronkelijke moeder nog niet durven kerven en doorwoelen ; want ongedwongen schonk zij uit haar vruchtbaren schoot alles, wat haar kinderen moest voeden, verzadigen en verheugen. Toen wandelden de onschuldige en schoone
herderinnen van dal tot tal en van den eenen heuvel naar den anderen, met
loshangende haren en niet méér gekleed dan noodig was, om te bedekken, het
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geen de eerbaarheid steeds geboden heeft te bedekken. Haar kleeding was niet
zooals die an onzen tijd, die door purper van Tyrus en door de op zoo talrijke wijze bemerkte zijde uiterst kostbaar wordt ; maar zij bestond uit bladeren,
doorvlochten met groene twijgen en klimop, waardoor zij er wellicht even sierlijk
en schoon uitzagen, als onze tegenwoordige hofdames met haar zonderlinge en
wonderlijke uitvindingen, waartoe de grillen der mode haar brengen. Toen sprak
de liefde des harten een eenvoudige en oprechte taal, zonder naar een kunstigen
omhaal van woorden te zoeken, om haar te verfraaien. Geveinsdheid, bedrog
en boosheid mengden zich nog niet aan de waarheid en aan de onschuld. De
rechtvaardigheid bleef binnen de haar gestelde grenzen, zonder dat begunstiging
of eigenbelang, die haar nu zoo vaak doen afdwalen, haar verkrachten en belemmeren, haar durfden hinderen of kwetsen. De wet der willekeur had zich nog
niet in het gemoed der rechters genesteld, daar er toen nog niemand was, die
`

vonnisde of gevonnisd moest worden.
De maagdelijke eerbaarheid begaf zich destijds, zooals gezegd, vrij en geheel
alleen, waarheen het haar behaagde, zonder vrees dat onbehoorlijk geweld en
onkuische begeerlijkheid haar zouden lastig vallen, want het hing van haar eigen
wil af, of zij haar wilden bewaren. Nu echter, in onze bedorven tijden, is de
vr6uwelijke deugd niet meer veilig, zelfs wanneer zij zich verborgen en opgesloten hield in een nieuw doolhof, zooals dat van Creta ; want ook daar dringt
de pest der liefde met de onstuimige begeerlijkheid door de naden en met de
lucht binnen en brengt haar, ondanks alle maatregelen, ten val. Om haar te
beschermen, werd in den loop der tijden, toen de boosheid meer en meer toenam, de orde der dolende ridderschap ingesteld, om de jonkvrouwen te beschermen, de weduwen te verdedigen en de weezen en behoeftigen bij te staan.
Ook ik behoor tot deze orde, broeders geitenhoeders, wien ik bedank voor de
ontvangst en de hartelijke gastvrijheid, die gij mij en mijn schildknecht hebt
verleend. Want ofschoon alles wat leeft, volgens de wetten der natuur, verplicht is den dolenden ridders van dienst te zijn en gij mij zonder deze verplichting te kennen, zooals ik weet, ontvangen en gastvrij onthaald hebt, heb
ik alle reden, u met de grootste welwillendheid voor de uwe te bedanken».
Onze ridder, die zich deze redevoering wel had kunnen besparen, sprak haar
uit, omdat de eikels, waarop men hem onthaalde, hem herinnerden aan het
gouden tijdperk. Hij had er nu eenmaal lust in, de geitenhoeders op deze nuttelooze redevoering te onthalen, en dezen zaten zwijgend en vol verbazing naar
hem te luisteren. Ook Sancho zweeg, verorberde zijn eikels en sprak herhaaldelijk den tweeden wijnzak aan, die aan een kurkeik was opgehangen, opdat

de wijn koel zou blijven.
De redevoering van Don Quichote had langer geduurd dan de maaltijd, en
aan het einde daarvan zeide een der geitenhoeders : Opdat Uw Hoogheid, heer
dolende ridder, met nog meer recht kunne zeggen, dat wij u welwillend en
gastvrij onthaald hebben, willen wij u een genoegen en vermaak verschaffen en
zullen een onzer makkers, die weldra hier moet aankomen, uitnoodigen om te
zingen ; hij is een aardig en beminnelijk jongmensch, die kan lezen en schrijven
en den guitaar weet te bespelen, dat men het niet beter kan verlangen.»
Nauwelijks had de herder deze woorden geëindigd, of men hoorde het geluid
van een guitaar en weldra kwam degene te voorschijn die haar bespeelde, een
jongmensch van ongeveer twee en twintig jaar en van een zeer aangenaam
uiterlijk. Zijn makkers vroegen hem, of hij reeds gegeten had en toen hij
hierop bevestigend antwoordde, vroeg degene, die het voorstel gedaan had: tNu
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Antonio, dan kunt ge ons wel het genot verschaffen, een weinig te zingen, opdat deze heer, onze gast, zich kunne overtuigen, dat er ook in onze bergen en
bosschen lieden zijn, die iets van muziek afweten. Wij hebben hem van uwe ongewone bedrevenheid gesproken en zouden gaarne zien dat gij haar eens toonde
en de waarheid onzer woorden bevestigde. Daarom verzoek ik u met aandrang,
plaats te nemen en de liefdes-romance te zingen, die uw oom, de proost, gemaakt heeft, en die den dorpelingen zoozeer bevalt.,
tO gaarne ! — antwoordde de jonge man en zonder zich langer te laten bidden, ging hij op den tronk van een omgetrokken eik zitten, stemde zijn guitaar
en begon aanstonds met veel . gevoel het volgende te zingen :
Gij bemint mij, Olalla,
Ofschoon gij 't niet wist bekennen
Zelfs niet door een ooglonk,
De geheime taal der minnenden.
Nu ik weet dat gij mij begrijpt
Ben ik overtuigd van uwe liefde
Want wiens liefde gekend werd
Was nooit ongelukkig.
Wel is waar hebt gij mij, Olalla,
Reeds menig bewijs gegeven
Dat uw ziel van brons gevormd is,
En uw blanke borst van steen,
Maar zelfs bij uw koelheid
En uw eerbare afgetrokkenheid
Laat de hoop menigmaal den zoom toch
Van haar mantel zien.
Dat is 't lokaas, dat mijn trouw
Steeds in evenwicht doet blijven :
Hetzij ik mij versmaad,
Hetzij uitverkoren moet gelooven.
Is de liefde een gunstbetoon
Dan doet mij de uwe hopen,
Dat het eind van mijn verlangen
Wezen zal zooals 'k mij voorstel.
En als dienstbewijzen in staat zijn
Een hart genegen te stemmen,
Heb ik reeds vele diensten bewezen.
Die te mijnen gunste spreken.
Want, als gij er op gelet hebt,
Zaagt gij stellig meer dan eens,
Dat 'k 's Maandags nog gekleed was
In het sierlijk pak van 's Zondags.
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Liefde en schoonheid gaan gaarne
Tezamen denzelfden weg,
Daarom wil ik steeds voor uw oogen
Schoon en sierlijk mij vertoonen.
Ik zal hier zwijgen van het dansen u ter liefde,
En van het spelen ter liefde van U,
En dat ik u met mijn zang begroette.
Eer de haan den dag aankondigde.
'k Zal de lofspraak niet herhalen,
Die ik op uwe schoonheid uitte,
En die mij, hoezeer naar waarheid,
Menige vriendschap op den hals haalde.
Théresa van Berrócal
Zeide, toen ik u loofde,
«Menigeen aanbidt een engel,
«Denkt hij, en, zie, 't is slechts een aap.
Ten gevolge van den grooten opschik,
Van de pracht der valsche lokken
En van de valsche bekoorlijkheden,
«Die de liefde zelfs bedriegen.
'k Heette 't liegen : zij werd toornig :
Een neef verdedigde haar,
Hij daagde mij uit
En gij weet wat wij deden.
'k Min u niet zoo maar loszinnig ;
'k Maak u niet het hof, en dien u niet
Met een onbetamelijk doel:
Neen, eerbaar is mijn oogmerk.
Huwelijksbanden heeft de kerk,
Die gevlochten zijn van zijde,
Buig uw halsje onder 't juk
En gij zult zien, hoe ik u zal volgen.
Zoo gij neen zegt, zweer 'k van nu af
Bij den Heiligste der heiligen:
Dat ik slechts als Capucijner-monnik
Dezen berg verlaten zal !
Hier eindigde het lied van den geitenhoeder, en ofschoon Don Quichote
hem verzocht, nog iets te zingen, was Sancho Panza er niet mede ingenomen,
daar hij meer lust gevoelde om te slapen, dan om liederen aan te hooren ;
daarom zeide hij tot zijn meester : „Het zou wel goed zijn, dat Uwe Hoogheid
nu uitkeek naar een nachtverblijf, want de zware arbeid, welke deze brave
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lieden den geheelen dag verricht hebben, iaat hun niet toe, den nacht met
zingen door te brengen.,
ilk begrijp u wel, Sancho -- antwoordde Don Quichote -- het is mij
duidelijk, dat dat aanspreken van den wijnzak meer lust wekt tot slapen dan
tot muziek maken.
Het heeft ons allen, Goddank, goed gesmaakt, — antwoordde Sancho.
«Dat ontken ik volstrekt niet — hernam Don Quichote — maar ga maar
liggen, waar gij verkiest ; voor lieden van mijn stand past het, dunkt mij, beter
te waken dan te slapen ; intusschen zou het niet kwaad zijn, Sancho, dat gij
mijn oor nog eens verbondt, want het doet mij meer pijn, dan noodig is.,
Sancho deed, wat men van hem verlangde. Toen een der geitenhoeders de
wonde zag, zeide hij, zich daarover niet bezorgd te maken ; hij zou er wel iets
op leggen, waardoor het spoedig genezen zou zijn. En hij nam eenige blaadjes
romarijn, die daar in overvloed groeide, kauwde ze, voegde er een weinig zout
bij, en legde dit op het oor ; daarna legde hij er een stevig verband om, en
gaf hem de verzekering, dat hij nu geen andere geneesmiddelen meer noodig
had ; en dit was werkelijk zoo.

TWAALFDE HOOFDSTUK
Wat een der geitenhoeders aan het gezelschap van
Don Quichote verhaalde.
Inmiddels kwam er een andere jonge man naderbij, een van hen die ge-

woonlijk de levensmiddelen in het dorp haalde, en zeide : «Weet gij, makkers,
wat er in het dorp gebeurd is ? ,
«Hoe zouden wij dat kunnen weten ?' — antwoordde een hunner.
«Nu, hoort dan, — vervolgde de jonge man — dezen morgen is de beroemde en geleerde herder, Chrysostomo gestorven, en nu gaat het gerucht,
dat hij gestorven is van liefde voor dat verduivelde meisje, de dochter van
den rijken Guillermo, welke, als herderin verkleed, in deze wildernissen rondzwerft.
«Voor Marcella, bedoelt gij ? , — vroeg de eene.
«Ja -- antwoordde de geitenhoeder — en het mooiste is nog wel, dat hij
in zijn testament beschikt heeft, dat men hem in het open veld zou begraven,
alsof hij een moor ware, en wel aan den voet van de rots, waar de bron van
den kurkeik ontspringt, omdat dit, zegt men (en hij zelf moet het ook gezegd
hebben), de plaats is. waar hij haar voor de eerste maal ontmoet heeft ; hij
had bovendien nog andere dergelijke beschikkingen gemaakt, maar dezen mogen,
volgens het zeggen der geestelijken van het dorp, niet ten uitvoer gebracht
worden, omdat zij slecht zijn. Zijn goede vriend, de geleerde Ambrosio, die
zich dikwijls met hem als herder verkleed had, verlangt daarentegen, dat alles
ten uitvoer gebracht wordt, zonder iets te laten ontbreken, van hetgeen Chrysostomo bevolen heeft en daarover heerscht nu oneenigheid in het dorp. Naar
men zegt, zal toch gebeuren, wat Ambrosio en zijn vrienden, de andere schaapherders, eischen. Morgen komen zij, om hem met groote praal te begraven op
de plaats, welke ik zooeven noemde. Ik denk, dat het der moeite wel waard
DON QUICHOTE.
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zal zijn, er eens naar te gaan kijken ; ik voor mij altlans zal niet verzuimen

er heen te gaan, ook al moest ik den heelen dag niet in het dorp terugkeeren.»
«Dan doen wij allen evenzoo ! — riepen de geitenhoeders — laat ons er om
loten. wie onzer de geiten van alle anderen zal hoeden.»
«Gij hebt gelijk, Pedro — zeide een der herders -- «intusschen is het niet
noodig, te loten ; ik zal in uw aller plaats hier blijven. Gij moet mij dit niet
toerekenen als een verdienste, of als een gemis aan belangstelling, maar ik kan
niet loopen wegens een doorn, waarop ik kort geleden met mijn voet getrapt heb.»
«Toch blijven wij u er dankbaar voor !» antwoordde Pedro.
Pedro antwoordde hierop, dat de doode, voor zoover hij wist, de zoon van
een rijken edelman was, die verscheidene jaren te Salamanca gestudeerd had.
Na zijn studies voltooid te hebben, was hij, met de faam van een zeer schrander en belezen man te zijn, naar zijn dorp teruggekeerd. Hij was vooral bedreven in de sterrekunde, zoo beweerde men, en in alles wat er aan den hemel
plaats had met zon en maan. «Want hij kon de crisissen van zon en maan
voorspellen.»
«Dat heet : eclipsen, vriend, en geen crisissen, wanneer die beide reusachtige
hemellichten verduisteren» — zeide Don Quichote.
Pedro sloeg echter geen acht op zulke kleinigheden en zette zijn verhaal voort.
«Zoo voorspelde hij ons ook, wanneer het jaar ruchtbaar of niet ruchtbaar
zou zijn.»
«Vruchtbaar, moet gij zeggen, vriend» — hernam Don Quichote.
«Ruchtbaar of vruchtbaar — antwoordde Pedro -- dat komt op hetzelfde
neer. Maar ik zeg u, dat zijn vader en zijn vrienden, die hem geloofden, schatrijk werden, want zij deden, wat hij hun aanraadde, wanneer hij tot hen zeide :
«Zaait dit jaar gerst en geen koren ; of: nu kunt gij erwten zaaien en geen
gerst ; het volgend jaar zal beter zijn voor olijven; de drie volgende jaren zal
men geen druppel (olijfolie) kunnen maken.»
«Die wetenschap heet astrologie» zeide Don Quichote.
«Ik weet niet, hoe men het noemt -- antwoordde Pedro — maar dat weet
ik wel, dat hij al die dingen wist en nog veel meer. Kortom er waren slechts
weinige maanden verloopen na zijn terugkeer uit Salamanca, toen hij op een
goeden dag, als schaapherder verkleed, met zijn kudde verscheen, na de wijde
kleederen, die door de geletterde lieden gedragen worden, afgelegd te hebben.
Zijn trouwe vriend (Ambrosio), die zijn studiemakker geweest was, had zich,
evenals hij, verkleed als schaapherder.
Ik vergat nog te zeggen, dat de overleden Chry sostomo zeer bedreven was
in het verzen maken ; hij maakte de geestelijke gezangen voor den Kerstavond
en de autos (voorstellingen) voor Sacramentsdag, die door de jongelui van ons
dorp opgevoerd werden en iedereen zeide, dat zij prachtig waren. Toen nu
de dorpelingen deze beide geleerde heeren zoo heel onverwachts als schaapherders verkleed zagen, waren zij ten hoogste verbaasd, en konden zich niet voorstellen, welke de oorzaak was, welke hen tot een zoo zonderlinge verkleeding
kon hebben bewogen. Tuist omstreeks dezen tijd stierf ook de vader van Chrysostomo en liet hem een belangrijk erfdeel na aan bezittingen en huisraad, een
groote hoeveelheid groot en klein vee, en veel geld.
Over dit alles was de jonge man nu onbeperkt heer en meester, en dit verdiende hij ook werkelijk, want hij was een goed kameraad, innemend en vriendelijk jegens iedereen en had een gezicht als een engel.
Eindelijk kwam men toch te weten, dat deze verkleeding geen ander doel
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had, dan om in deze eenzame streken de herderin Marcella, van welke onze
jongen zooeven sprak, en op wie de arme overleden Chrysostomo verliefd was
geraakt, achterna te gaan. Maar tevens moet ik u ook zeggen, wie dat meisje
is, want dat behoort gij ook te weten ; misschien, ja zekerlijk hebt gij geheel
uw leven nooit zoo iets gehoord en zult gij wel nooit zooiets hooren, al werdt
gij zoo oud als Sarna.)
«Gij moet Sara zeggen -- zeide Don Quichote, wien het hinderde, de namen
zoo te hooren verdraaien door de geitenhoeders.
«Nu, Sarna (luizen) worden ook oud D -- antwoordde Pedro — maar als gij
mijne woorden telkens wilt omdraaien, komen wij in een jaar nog niet klaar!)
«Vergeef mij, vriend — zeide Don Quichote -- ik zeide het u alleen, omdat
er een zoo groot verschil bestaat tusschen Sarna en Sara) Gij hebt echter zeer
juist geantwoord, want Sarna wordt werkelijk ouder dan Sara ; zet dus uw
verhaal voort ; ik zal u niet meer in de rede vallen).
«Ik zeg dus, beminnelijke heer, — vervolgde de geitenhoeder — dat er in
ons dorp een boer woonde, die nog rijker was dan de vader van Chrysostomo,
en Guillermo heette. Aan deze schonk God, behalve zijn vele en groote rijkdommen, ook een dochter, bij wier geboorte haar moeder, die wijd en zijd
geacht was, stierf. Mij dunkt ik zie haar nog voor mij, met haar gelaat, waarop
aan de eene zijde de zon, en de andere de maan glansde, zij was bovendien
zeer naarstig en weldadig jegens de armen; daarom ben ik overtuigd, dat haar
ziel nu reeds in de andere wereld God aanschouwt. Haar man stierf van verdriet over den dood van een zoo uitstekende vrouw, en liet zijn dochter, jong
en rijk, over aan de hoede van een oom, die geestelijke en proost in onze streek
was. Het meisje nam zoo toe in schoonheid, dat zij ons dikwijls aan haar
moeder herinnerde, die zelf een groote schoonheid was geweest, en toch vonden allen, dat de schoonheid der dochter nog grooter was. En zoo was het
inderdaad, want toen zij den leeftijd van veertien a vijftien jaar had bereikt, kon
niemand haar zien, of hij loofde God, dat Hij haar zoo schoon geschapen had
en de meesten werden smoorlijk verliefd op haar.
Haar oom waakte zeer streng over haar maar desondanks verbreidde de
roem harer schoonheid zich zoo zeer, dat, en om deze, en om haar groote rijkdommen, niet alleen jongelieden uit onze streek, maar ook van mijlen ver in den
omtrek zelfs van de aanzienlijkste families, naar haar oom kwamen en hem op
allerhande manieren smeekten, bestormden en lastig vielen, om haar hun tot
vrouw af te staan. Maar deze, die, zooals het behoort, een goed Christen is,
wilde ofschoon hij haar gaarne uitgehuwelijkt had, zoodra zij den behoorlijken
leeftijd bereikt had, dit toch niet doen zonder haar toestemming ; hierbij sloeg
hij geen acht op het voordeel en de winst, welke het beheer van haar vermogen
hem aanbracht, wanneer hij haar huwelijk uitstelde. Overal, waar eenige lieden
bij elkander stonden te praten, werd dit den goeden pastoor tot zijn eer nagezegd, want gij moet weten, heer dolende ridder, dat men op zulke kleine plaatsjes
over alles praat, en over alles fluistert ; geloof mij, zooals ik zelf het geloof, dat
een geestelijke al bijzonder goed moet zijn, wanneer hij het bij zijn biechtelingen
z(56 ver brengt, dat zij gunstig van hem spreken, vooral op het platte land).
«Dat is zeer zeker waar — zeide Don Quichote -- ga maar voort, want de
geschiedenis is zeer aardig, en gij vertelt haar op alleraangenaamste wijze mijn
waarde Pedro).
Wanneer zij u maar bevalt, heer, dat is de hoofdzaak. Welnu, ofschoon de
oom aan zijn nicht elk der talrijke minnaars voorstelde en de voortreffelijke
;
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hoedanigheden van elk hunner opsomde, ofschoon hij haar verzacht toch in
het huwelijk te treden en naar haar eigen verlangen te kiezen, antwoordde zij
nooit iets anders, dan dat zij er nog niet aan dacht te trouwen ; dat zij, nog
te jong zijnde, zich nog niet in staat achtte, de lasten des huwelijks op zich te
nemen. Door zulke schijnbaar gegronde redenen, sneed zij haar oom den weg
af, nog langer bij haar aan te dringen. Hij koesterde de hoop, dat zij, een
weinig ouder geworden zijnde, wel een levensgezel naar haar eigen smaak zou
kiezen ; want hij zeide, en terecht, dat ouders hun kinderen niet tegen hun wil
tot een stand moesten dwingen. Maar stelt u eens voor, terwijl niemand iets
vermoedde, verscheen de nuffige Marcella op een goeden dag als herderin gekleed. Zonder zich te storen aan haar oom of wien ook uit het dorp, die haar
dit ontraden zou hebben, ging zij met de andere herderinnen uit den omtrek
naar het veld en hoedde daar de schapen.
Toen zij zich nu zoo in het openbaar vertoonde en eenieder haar schoonheid kon bewonderen, hebben ik weet niet hoeveel rijke jonge mannen, zoowel
edellieden als boeren, zich gekleed als Chrysostomo, om haar door velden en
wegen na te loopen.
Een hunner was, zooals gezegd, de overledene, die haar niet beminde, maar
aanbad. Toch moet men niet gelooven, dat Marcella, nu zij dit vrije en ongedwongen leven leidde, dat van geen eenzaamheid en afzondering wilde weten
zich schuldig zou gemaakt hebben aan iets wat in de verste verte haar eer en
deugd had kunnen schaden ; integendeel, zij waakte met zooveel angstige bezorgdheid over haar eer, dat er onder al degenen, die haar het hof maakten of
naar haar hand dongen, geen enkele zich ooit beroemd heeft, of zich naar waarheid heeft kunnen beroemen, dat zij hem eenige hoop had gegeven, zijn verlangen verhoord te zien.
Terwijl zij derhalve den omgang met de herders niet vlucht of vermijdt, en
zich welwillend en vriendelijk jegens hen gedraagt, wijst zij toch allen van zich
af, alsof zij koud ware als een steen, zoodra een hunner haar zijn bedoelingen
bekend maakt, ook al zouden zii zoo zuiver en eerlijk zijn, dat zij een huwelijk
ten doel hadden.
op deze wijze richt zij in deze streken meer schade aan, dan wanneer zij e r
de pest had ingevoerd ; want haar lieftalligheid en schoonheid dwingen de harten
van allen, die met haar in aanraking komen, haar te beminnen en van dienst
te zijn ; maar haar preutschheid en minachting brengen hen weder tot vertwijfeling ; zij weten niets anders te doen, dan haar openlijk hardvochtig en ondankbaar te noemen, en haar met benamingen te overstelpen, die duidelijk hun gemoedstoestand te kennen geven. Wanneer gij hier eenigen tijd verbleeft, Heer
zoudt gij de bergen en dalen kunnen hooren weerklinken van de klaagtonen
der versmaden die haar naloopen. Niet ver van hier is er een plek waar een
paar dozijn hooge beuken staan, maar er is er geen enkele onder, in wien s
gladde schors niet de naam van Marcella ingesneden of opgeschreven is; boven
sommigen is zelfs een kroontje gesneden, alsof haar minnaars nog duidelijker te
kennen wilden geven, dat Marcella, onder alle schoonen der aarde, het meeste
recht had, een kroon te aanvaarden en te dragen. Hier zucht de eene schaapherder, daar jammert de andere, hier hoort men minneliedjes, verderop wanhopige jammerklachten. De _ een brengt den geheelen nacht door aan den voet
van een eik of van een rots, en de ochtendzon vindt hem daar nog, zonder
dat hij zijn beweende oogen gesloten heeft, in zijn gedachten en overpeinzingen
verzonken. Menigeen gaat bij zijn klachten de perken zoover te buiten, dat
)
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hij zich midden in de brandende zonnestralen op het heete zand werpt en zijn
zuchten naar den barmhartigen hemel opzendt, maar de schoone Marcella zegeviert zoowel over den een als over den ander, en wij, die haar allekennen,
vragen ons in gespannen verwachting af, waarop deze hoogmoed zal uitloopen,
en wie de gelukkige zal zijn, die er in zal slagen een zoo hardnekkig karakter
te overwinnen, en een zoo volmaakte schoonheid te genieten.
Daar nu alles, wat ik u verteld heb, de zuivere waarheid is, moet ik wel aannemen, dat, hetgeen onze jongen ons mededeelt omtrent de beweerde oorzaak
van Chrysostomo's dood, eveneens waar is, en daarom raad ik u aan, Heer,
morgen niet te verzuimen, bij de begrafenis tegenwoordig te zijn ; het zal ongetwijfeld wel de moeite waard zijn, haar te aanschouwen, daar Chrystomo talrijke vrienden had ; bovendien is de plaats, waar hij verlangde begraven te worden, nauwelijks een halve mijl van hier verwijderd).
iIk zal er niet mankeeren -- zeide Don Quichote, — en ik breng u mijn
dank voor het genot, dat gij mij door het verhaal van een zoo aangename geschiedenis verschaft hebt,.
«O, hernam de geitenhoeder -- ik weet nog de helft niet van alle lotgevallen,
welke den minnaars van Marcella overkomen zijn, maar mogelijk ontmoeten wij
morgen onderweg een of anderen herder, die ze ons kan verhalen en nu zou
het niet kwaad zijn, dat gij onder een dak te slapen gingt liggen, want de nachtelijke koelte zou voor uwe wonde gevaarlijk kunnen worden, ofschoon men bij
het middel, dat men er op gelegd heeft, voor geen aanvallen van koorts behoeft
te vreezen. Sancho Panza, die al dat geklets der geitenhoeders reeds lang naar
den duivel gewenscht had, verzocht nu ook zijn heer, om Pedro's hut binnen
te gaan. Don Quichote deed het en bracht het grootste gedeelte van den nacht
door met aan zijn meesteres Dulcinea te denken, juist zooals de minnaars van
Marcella. Sancho Panza bracht een rustplaatsje in orde tusschen Rosinante en
zijn ezel en sliep, niet zooals een versmade minnaar, maar als een doodrnoede
schildknecht

DERTIENDE HOOFDSTUK.
Waarin het verhaal der herderin Marcella geëindigd wordt,
met andere lotgevallen.

Nauwelijks deed de nieuwe dag zijn intrede door de poorten van het oosten,
of vijf van de zes geitenhoeders stonden op, wekten Don Quichote en vroegen

hem, of nog altijd van plan was, de merkwaardige begrafenis van Chrysobij te wonen, zij zouden hem in dit geval vergezellen. Don Quichote,
stomo bij
die niet anders verlangde, stond op en beval Sancho, aanstonds te zadelen en
op te tuigen, hetgeen hij zonder talmen deed, waarna allen zich gezamenlijk
opweg begaven. Zij hadden nog geen kwartmijl afgelegd, toen zij op een
kruispad een zestal herders op zich zagen afkomen, die allen in zwarte schaaps-
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vellen gekleed waren en hun hoofd omwonden hadden met takken van cypressen en donkere laurierrozen. Elk hunner droeg een dikken knoestigen stok
in de hand.
Tegelijk met hen kwamen er twee edellieden te paard aan, in schoone reiskleederen gestoken, en vergezeld van drie bedienden te voet. Toen zij elkander genaderd waren, groetten zij op hoffelijke wijze en vroegen elkander naar
het doel hunner tocht en toen zij vernamen, dat allen zich naar de plaats der
begrafenis begaven, trokken zij tezamen verder.
Een der ruiters, die met zijn reismakker keuvelde, zeide tot hem : Wij kunnen dit oponthoud goed besteed achten, heer Vivaldo, door naar deze zonderlinge begrafenis te gaan kijken, want het moet merkwaardig zijn om te zien,
wanneer tenminste alles waar is, wat de herders ons zoowel van den overleden
herder, als van die moordzuchtige herderin verteld hebben'.
«Zoo denk ik er ook over -- antwoordde Vivaldo -- en het zou mij niet
spijten, wanneer ik in plaats van één dag, vier dagen oponthoud moest hebben,
om het te kunnen zien.'
Don Quichote vroeg hun, wat zij dan zooal gehoord hadden van Marcella en
Chrysostomo. De reiziger antwoordde, dat zij dien ochtend de herders ont
moet, en, hen in die rouwkleederen gestoken ziende, gevraagd hadden, waarom
zij aldus gekleed gingen. Een hunner had hun toen verteld van het wonderlijke karakter en de schoonheid eener zekere herderin, Marcella, en van de
liefdes-aanzoeken der talrijken, die haar het hof maakten, alsmede van den dood
van Chrysostomo, naar wiens begrafenis zij zich begaven ; kortom hij deelde hem
alles mede, wat Pedro hem reeds verhaald had.
Men stapte van dit onderwerp af en ging over tot een ander, doordat degene,
die Vivaldo genoemd werd, aan Don Quichote vroeg, welke reden hem aan-

leiding kon geven, aldus gewapend in een zoo vreedzaam land rond te trekken,
Don Quichote antwoordde «De uitoefening van mijn beroep veroorlooft mij niet,
mij op een andere wijze te vertoonen ; gemakken, smulpartijen en rust zijn uitgevonden voor verweekte hovelingen ; uitspanning, rustelooze arbeid en de wapenhandel zijn alleen voor diegenen uitgevonden en passen ook alleen hun,
welken de wereld dolende ridders noemt, onder welke ik de geringste ben, al
acht ik mij zelf deze eer niet waardig.»
Nauwelijks hadden zij deze woorden gehoord, of alien hielden hem voor een
krankzinnige ; maar om zich te vergewissen, van welken aard deze waanzin
was, vroeg Vivaldo hem, wat men eigenlijk onder dolende ridders moest verstaan.
«Heeft Uwe Hoogheid — zoo hernam Don Quichote -- de annalen en de
geschiedenis van Engeland niet gelezen, waarin de beroemde heldendaden van
Koning Arthur beschreven zijn die in ons Spaansch gewoonlijk Koning Artus
genoemd wordt ; over hem is een oude legende in omloop, die in het geheele
Koninkrijk van Groot-Britannië door iedereen gekend wordt : dat namelijk deze
koning niet gestorven, maar door tooverkunst in een raaf veranderd is ; na eenigen tijd zal hij weder terugkomen, om zijn rijk en zijn scepter opnieuw over
te nemen ; diensvolgens zal men er nooit van hooren dat sedert dien tijd een
Engelschman een raaf gedood heeft. Ten tijde van dien goeden koning werd
de verheven Orde van de Ridders der Ronde Tafel ingesteld, en hadden de
liefdesgeschiedenissen plaats, welke men verhaalt van I,anzarote van het Meer
en van Koningin Ginebra, tusschen welke de eerbare dame Quintanona als tusschenpersoon en vertrouwde fungeerde, en waarover het bekende en in ons
Spanje zooveel gezongen lied zingt:
,
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Nimmer werd een fiere ridder
Zoo gediend door hooge vrouwen,
Als de groote Lanzarote
'Toen hij kwam uit Bretagne,
waarop de liefelijke en beminnelijke geschiedenis van zijn liefdes- en helden
daden volgt. Sedert dien tijd is de orde der Ridderschap meer en meer in de
verschillende werelddeelen verspreid.
In haar hebben zich roem verworven en door hun heldendaden onderscheiden : de dappere Amadis van Gaula, met al zijn zonen en kleinzonen tot in
het vijfde geslacht ; de moedige Felixmarte van Hircanie en de nooit voldoende geprezen Tirante de Witte en niet minder de onoverwinnelijke en dappere
ridder Don Belianis van Griekenland, dien wij bijna in onze dagen nog gezien
en gekend hebben. Dit zijn dus dolende ridders, mijne heeren, en hetgeen
waarvan ik zooeven sprak, is de orde der dolende ridderschap, waartoe ik, onwaardige zondaar, eveneens behoor ; alles wat bovengenoemde ridders volbrachten, heb ik op mij genomen ook te volbrengen. Daarom trek ik in deze wildernissen en eenzame plaatsen uit op avonturen, met het vaste voornemen om
mijn arm en mijn leven zelfs aan de grootste gevaren te wagen, welke het lot
mij overzendt, om de zwakken en behoeftigen bij te staan.
Door deze woorden werden de reizigers ten volle overtuigd, dat Don Quichote
krankzinnig was ; zij wisten nu ook, van welken aard de waanzin was, die hem
beheerschte, waarover zij in niet geringere mate verbaasd waren, als alle anderen, die voor de eerste maal kennis met hem gemaakt hadden. Vivaldo, die
een zeer scherpzinnig, en tot scherts geneigd man was, besloot, om zich op het
korte eindweegs, dat zij nog af te leggen hadden tot aan de begraafplaats, niet
te vervelen, den ridder gelegenheid te geven, nog meer van zijn dwaasheden uit
te kramen. Daarom zeide hij tot hem : a Mij dunkt, heer dolende ridder, dat
Uwe Hoogheid een der strengste ordes gekozen hebt, die op aarde bestaan ;
ik geloof zelfs dat de orde der Karthuizers niet zoo streng is.)
(- ZOO streng zal zij wel zijn — antwoordde onze Don Quichote, — maar of
zij wel even noodzakelijk voor de wereld is, dat betwijfel ik. Want, om de
waarheid te zeggen, doet de soldaat, die ten uitvoer brengt, wat zijn overheid
hem beveelt, niet minder, dan de overheid, die hem beveelt. Ik wil hiermede
zeggen, dat de geestelijken in alle rust en vrede den hemel het heil der aarde
afsmeeken, terwijl wij, ridders, ten uitvoer brengen, waar zij om bidden, en wij
de wereld beschermen door de kracht van onze armen en het scherp van onze
zwaarden ; en dat niet onder een veilig dak, maar onder den blooten hemel,
des zomers blootgesteld aan de ondragelijke zonnehitte en des winters aan gure
stormen. Op deze wijze zijn wij de dienaren van God op de aarde, en de arm,
waardoor hier de gerechtigheid in stand wordt gehouden. En daar krijgsdaden
en alles wat daarmede samenhangt, niet volbracht kunnen worden zonder zweet,
inspanning en moeite, volgt hieruit, dat zij, die zich aan den wapenhandel wijden,
stellig meer wederwaardigheden te doorstaan hebben, dan zij die in alle rust en
vrede God smeeken dat Hij de zwakken bescherme. Ik wil hiermede niet
zeggen, en denk het ook volstrekt niet, dat de stand van den dolenden ridder
beter is, dan die der monniken in hun klooster ; alleen wil ik, uit hetgeen ik
zelf te verduren heb, besluiten, dat hij gepaard gaat met meer inspanning en
moeite, hanger en dorst, in één woord, dat hij ellendiger, ruwer en armzaliger.
is ; want het kan niet ontkend warden, dat de dolende ridders van vroegere
.
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tijden veel geleden hebben in den loop van hun leven. En wanneer eenigen er
in geslaagd zijn, dank aan de dapperheid van hun arm, keizer te worden, dan
kostte hun dit bloed en zweet genoeg ; en indien het hun, die tot een zoo
hoogen trap opklommen, ontbroken had aan den steun van toovenaars en van
wijzen, zouden zij stellig in hun streven teleurgesteld, en in hun verwachtingen
bedrogen zijn geworden.»
(Zoo denk ik er ook over — hernam de reiziger — maar onder vele andere
zaken is er toch een, die mij bij den dolenden ridder niet bevalt, dat zij namelijk
wanneer zij een groot en gevaarlijk avontuur te doorstaan hebben, dat met
werkelijk levensgevaar gepaard gaat, en op het oogenblik, waarop zij er zich
instorten, nooit aan denken, hun ziel aan God aan te bevelen, zooals het in
dergelijke gevaren de plicht van ieder Christen is ; zij bevelen zich echter met
eene innigheid en aandrang aan hun dames aan, alsof zij hun God waren. Dat
riekt, dunkt mij, min of meer naar het heidendom.)
tMijnheer — antwoordde Don Quichote, — dat kan volstrekt niet anders,
en het zou een dolenden ridder slecht bekomen, wanneer hij anders te werk
ging, want het is bij de dolende ridderschap een gebruik, dat de ridder, die
een belangrijk wapenfeit gaat ondernemen, zich tot zijn meesteres wendt, zijn
oogen vol teederheid en liefde tot haar opheft, alsof hij haar smeekte, hem in
den wisselvalligen strijd dien hij aangaat, te beschutten en te beschermen ; en
ofschoon niemand hem hoort, is hij toch verplicht, eenige woorden binnensmonds te mompelen, waardoor hij zich van ganscher harte aan haar aanbeveelt,
hiervan levert de geschiedenis ons talrijke voorbeelden. Hiermede is echter nog
niet gezegd, dat zij beslist moeten vermijden zich aan God aan te bevelen,
want zij hebben tijd en gelegenheid genoeg om dit gedurende het wapenfeit
zelf te doen.»
cToch is er nog iets — hernam de reiziger — dat mij onverklaarbaar blijft.
Ik heb namelijk dikwijls gelezen, dat twee dolende ridders, die met elkander in
een gesprek gewikkeld waren, zich onder het praten zoozeer lieten opwinden,
dat zij hun paarden deden keeren, een heel eind op den weg terugreden en
daarna in volle vaart op elkander losstormden ; onderweg bevalen zij zich aan
hun dames aan ; en het gewone gevolg van zulk een tweegevecht was, dat de
een ruggelings van zijn paard stortte, nadat zijn vijand hem met zijn lans doorboord had, terwijl ook de andere uit den zadel geworpen zou zijn, wanneer hij
zich niet aan de manen van zijn paard had vastgehouden. Nu kan ik mij niet
voorstellen dat de doode tijd gehad heeft, om bij een zoo overhaaste handeling
zijn ziel aan God aan te bevelen ; dan was het toch beter geweest, de woorden.
welke hij gedurende den aanloop aan zijn dame verspilde, tot God te richten,
waartoe hij als christenmensch verplicht was ; te meer, nu ik overtuigd ben,
dat niet alle ridders voorzien zijn van dames, aan wie zij zich kunnen aanbevelen, omdat niet allen verliefd zijn.»
cDat kan niet voorkomen — antwoordde Don Quichote — ik zeg dat het
niet kan voorkomen, dat een dolend ridder geen dame heeft, daar het hem even
eigen en natuurlijk is, verliefd te zijn, als den hemel sterren te hebben ; men
heeft stellig nooit van een geschiedenis gehoord waarin een dolende ridder
zonder liefde voorkwam. En wanneer het geval zelfs voorkwam dat er één
zonder liefde bestond, dan kon men hem alleen daarom reeds voor geen echten
ridder houden, maar moest men hem als een bastaard beschouwen, die de
veste der ridderschap niet door de hoofdpoort, maar, evenals een struikroover
of een dief, door de vensters binnengedrongen was.»
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«En toch -- vervolgde de reiziger, -- meen ik, als ik mij goed herinner, gelezen te hebben, dat Don Galaor, de broeder van den dapperen Amadis van
Gaula, nooit eene bepaalde dame gehad heeft, aan welke hij zich kon aanbevelen, en niettemin werd hij er niet minder om geacht, en was hij een zeer
dapper en beroemd ridder.»
«Eén zwaluw maakt nog geen lente ! -- antwoordde Don Quichote --- en
bovendien weet ik, dat deze ridder in het geheim zeer verliefd was ; hij was geneigd tot alles wat hij aardig vond, ook tot beminnen, eene natuurlijke neiging,
waaraan hij niets kon veranderen. En toch is het een uitgemaakte zaak, dat hij
een dame gekozen had, die zijn wil beheerschte, en aan wie hij zich dikwijls,
zij het dan in stilte, aanbeval, omdat hij er trotsch op was, een zwijgzame
ridder te zijn.»
«Als het dan zoo natuurlijk is, dat een dolend ridder verliefd is, -- hernam
de reiziger dan moet men wel aannemen, dat Uwe Hoogheid het eveneens is,
daar gij tot dezen stand behoort, en nu gij er geen aanspraak op maakt, een
zoo zwijgzame ridder te zijn, als Galaor, verzoek ik u met aandrang, in naam
van het geheele gezelschap, en in den mijnen, mij den naam, het vaderland,
den stand en de schoonheid uwer dame bekend te maken ; want zij mag zich
inderdaad gelukkig achten, dat de heele wereld weet, dat een ridder, zooals U
schijnt te zijn, haar zijn hulde en zijn diensten wijdt.»
Don Quichote slaakte een diepen zucht en zeide : «Ik zou niet kunnen zeggen,
of het mijn lieve vijandin behaagt of niet, wanneer de wereld weet, dat ik haar
dien ; alleen kan ik, om deze hoffelijke vraag te beantwoorden, zeggen, dat haar
naam Dulcinea en haar vaderland Toboso, een dorp van de Mancha is, dat
haar stand minstens die van een prinses moet zijn, omdat zij mijn koningin en
mijn meesteres is ; haar schoonheid is bovenmenschelijk, want in haar zijn de
ongeloofelijkste en zeldzaamste hoedanigheden der schoonheid verwezenlijkt,
welke de dichters ooit aan hun heldinnen hebben toegeschreven ; heur haren
zijn louter goud , haar voorhoofd gelijk aan de Elyzeesche velder ; haar wenkbrauwen zijn als regenbogen, haar oogen twee zonnen, haar wangen rozen, haar
lippen van koraal, haar tanden parelen, haar borst als marmer, haar handen van
ivoor, haar blankheid als sneeuw, en de deelen, welke de eerbaarheid aan het
menschelijk oog onttrekt zijn, naar mijn overtuiging, van dien aard, dat alleen
de teederste liefde ze weet te prijzen maar niet te vergelijken.»
«Ook haar afstamming, haar geslacht en haar familie zouden wij wel willen
leeren kennen,) hernam Vivaldo.
Don Quichote antwoordde hierop : «Zij is niet afkomstig van de oude Curtiussen, Gracchussen en Scipio's uit den tijd der Romeinen; noch van de vurige Colonna's en Ursini's ; noch van de Moncada's of de Requesensen van
Catalogne ; noch van de Rebella's en Villanova's van Valencia ; ook niet van de
Palafonen, de Nura's, de Rocaberti's, de Corella's, de Luna's. de Alagones,
de Hyrea's, de Toces en de Gurrea's van Aragon, noch van de Cerda's, de
Manrequez, de Mendoza's en de Gusmans van Castilie, of van de Alencastro's
de Palla's en Menesessen van Portugal, maar van het huis van Toboso in de
Mancha, een geslacht, dat weliswaar tot de nieuwere behoort, maar toch zoo
aanzienlijk is, dat het een edelen oorsprong kan geven aan de doorluchtigste
geslachten der toekomende eeuwen. Niemand brenge hier iets tegen in, tenzij
op dezelfde voorwaarde als Zerbino schreef onder de wapenrusting van Roland.
Niemand rake deze wapens aan
Die zich niet met Roland meten kan.
;
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(Ofschoon ik afstam van de Cachopines van Laredo, — antwoordde de reiziger zou ik mij toch niet durven vergelijken met dat geslacht van Toboso
van de Mancha, al moet ik ook bekennen, dat ik van zulk een geslacht tot
dusverre nog nooit iets vernomen heb.)
( Hoe ! zou zijn roem nog niet tot u zijn doorgedrongen ! -- hernam Don
Quichote.
Alle aanwezigen leenden met groote oplettendheid het oor naar het gesprek
der twee, en zelfs de geitenhoeders en de schaapherders bespeurden, hoe hoog
de waanzin van onzen Don Quichote reeds gestegen was. Alleen Sancho Panza
nam alles, wat zijn heer zeide, voor waar aan, want hij wist, wat hij was, daar
hij hem van jongsaf gekend had ; het eenige, waaraan hij min of meer twijfelde,
was die geschiedenis van de teedere Dulcinea van Toboso, daar hem nooit
iets van zulk een naam of van zulk een prinses ter oore was gekomen, ofschoon hij de bewoners van Toboso goed kende.
Onder dergelijke gesprekken vervolgden zij hun weg, toen zij uit een ravijn,
dat door twee hooge bergen gevormd werd, ongeveer twintig schaapherders
zagen aankomen, allen in zwarte schapee ellen gekleed en het hoofd omkranst
met takjes, die zooals later bleek, van taxisboomen of cypressen waren.
Zes hunner droegen een baar, die met allerhande bloemen en takjes bedekt
was. Een der herders, die dezen stoet bemerkte, riep nu uit : «Daar komen zij
met het lijk van Chrysostomo, en daar, aan den voet van gindschen berg, is
de plek, waar hij verlangde begraven te worden.)
Zij haastten zich dus om op de bedoelde plaats aan te komen, en kwamen
er juist aan, toen de dragers de baar op den grond plaatsten en vier hunner,
met scherpe spaden, een graf begonnen te delven aan de eene zijde van de
harde rots.
Wederkeerig begroette men elkander beleefd, en Don Quichote trad, met de
anderen, die hem vergezelden, naderbij, om de baar in oogenschouw te nemen ;
daar zagen zij, bedekt met bloemen, een lijk in de kleeding van een schaapherder, blijkbaar van omstreeks dertig jaren oud ; men kon het den doode nog
aanzien, dat hij in zijn leven een knappe man van een levenslustig karakter
was geweest.
Om hem heen op de baar lagen eenige boeken en een groote hoeveelheid
open- en toegevouwen papieren. De toeschouwers, zooals die welke het graf
dolven en de andere aanwezigen, bewaarden een plechtig stilzwijgen, tot dat
een van de lijkdragers tot den anderen zeide : «Kijk goed, Ambrosio, of dit de
plek is, welke Chrysostomo heeft aangeduid ; gij wilt immers dat alle beschikkin en van zijn testament stipt ten uitvoer gebracht worden ?)
hoe dikwijls
heeft^n
mijnbeag
p
Ambrosio —Am
hier is het
— antwoordde
b o w^
klagenswaardige vriend mij hier delotgevallen van zijn ongeluk verhaald ! Hier,
zeide hij mij, had hij die doodsvijandin van het menschelijk geslacht voor de
eerste maal ontmoet ; hier was het ook, dat hij haar voor de eerste maal zijn
even eerbare als vurige gevoelens bekend had ; hier eindelijk was het, dat
Marcella hem door hare minachtende woorden zoozeer van al zijne idealen beroofde, dat hij aan het treurspel zijns levens een einde maakte, en hier, tot
aandenken aan zooveel rampen, wilde hij in den schoot der eeuwige rust
nedergelaten worden."
Na deze woorden richtte hij zich tot Don Quichote en de reizigers, en ver-

volgde : «Dat lijk, mijne heeren, dat gij nu met ontroerde oogen aanschouwt,
was weleer het omhulsel eener ziel, waarover de hemel een oneindig gedeelte
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van zijn schatten had uitgestort. Het is het lijk van Chrysostomo, die eenig
was in verstand, zonder weerga in hoffelijkheid, buitengewoon door zijn beminnelijkheid, een phoenix van vriendschap, edelmoedig buiten alle maten,
fier zonder aanmatiging, opgeruimd zonder laagheid, in een woord, de eerste
in alles wat bekoorlijk, en ongeëvenaard in alles wat ongelukkig genoemd moet
worden. Hij beminde en werd versmaad ; hij aanbad en werd verafschuwd ; hij
smeekte om genade bij een hardvochtige, hij dong hartstochtelijk naar een blok
marmer, greep naar den wind, klaagde in de eenzaamheid, diende de ondankbaarheid, die hem beloonde door hem op het midden van zijn levenspad tot
een prooi des doods te maken, en dat door eene herderin, die hij hier zocht
te vereeuwigen, opdat zij in de herinnering van het menschdom zou voortleven.
Hiervan zouden de papieren kunnen getuigen, die gij hier ziet, als hij mij niet
opgedragen had, ze te verbranden, zoodra zijn lijk in den schoot der aarde
zou afgedaald zijn.)
(Dan zoudt gij strenger en hardvochtiger met hem handelen, dan hun eigen
schrijver) zeide Vivaldo -- want het is noch rechtvaardig noch billijk, den
wil te volbrengen van dengene die onzinnige dingen beveelt en Keizer Augustus zou er evenmin goed aan gedaan hebben, door in te willigen in het ten
uitvoer brengen van hetgeen de goddelijke Mantuaner in zijn testament
beveelt. Alhoewel gij dus het lijk van uw vriend, heer Ambrosio, aan de aarde
toevertrouwt, behoeft gij toch zijn geschriften niet aan de vergetelheid prijs te
geven ; want ofschoon hij dit voorschreef omdat hij zich gekrenkt en beleedigd
gevoelde, behoort gij het toch, als verstandig man, niet ten uitvoer te brengen,
Integendeel doe, door deze papieren te behouden, alles wat in uw vermogen
ligt, om de herinnering aan de hardvochtigheid van Marcella levendig te houden,
opdat zij dengenen, die in de toekomst zullen leven, een waarschuwing zij, en
zij zich wachten zich in denzelfden afgrond te storten ; want ik zoowel als allen
die met mij hier gekomen zijn, weten reeds de geschiedenis van uw verliefden
.

en beklagenswaardigen vriend, wij kennen uwen vriend en de aanleiding van
zijn dood, en wij weten ook, wat hij, alvorens zijn leven te eindigen, bevolen heeft.

Uit deze droevige geschiedenis kan men intusschen opmaken, hoe groot de
hardvochtigheid van Marcella. de liefde van Chrysostomo en het vertrouwen op
uwe vriendschap geweest is ; maar men leert er ook uit, waarheen de weg leidt
wanneer men, door blinde liefde medegesleept, met losse teugels den weg opholt, welke eene waanzinnige liefde voor ons opent.
Dezen nacht vernamen wij, dat Chrysostomo overleden was, en hij op deze

plaats begraven wilde worden ; daarom weken wij uit belangstelling en deelneming
van onzen voorgenomen weg af, en besloten ons hierheen te begeven om met
eigen oogen te aanschouwen wat ons reeds bij het enkele aanhooren zooveel
medelijden ingeboezemd had. Tot loon voor onze deelneming, verzoeken wij u,
wijze Ambrosio, althans ik van mijn kant verzoek het u, mij eenige dezer papieren
te schenken, in plaats van ze te verbranden).
En zonder het antwoord van den schaapherder af te wachten, stak hij zijn
hand uit, en greep eenige van de dichtst bijliggende. Toen Ambrosio dit bemerkte,
zeide hij t Uit beleefdheid zal ik er mede instemmen, dat gij de bladen papier
behoudt, welke gij reeds genomen hebt, maar als gij denkt, dat ik er van af zal
zien de overige te verbranden dan vergist gij u.)
Vivaldo, die wilde zien, wat de papieren bevatten, opende er aanstonds een
en vond als opschrift: 'Lied der wanhoop.
Toen Ambrosio dit hoorde, zeide hij : Dat is het laatste, wat de ongelukige
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schreef, en opdat gij zoudt zien, hoe ver zijn noodlot hem gedreven heeft, moest
gij het hardop lezen, dat allen het kunnen hooren. Gij hebt er tijd genoeg toe,
totdat het graf gedolven is.»
«Dat zal ik met genoegen doen -- zeide Vivaldo
en daar alle aanwezigen
van hetzelfde gevoelen waren, plaatsten zij zich in een kring en las hij met
duidelijke stem het volgende lied:

HOOFDSTUF. XIV.

Het wanhoops-lied van den overleden Schaapherder met andere
onverwachte gebeurtenissen.
Lied van Chrysostomo.
Gij zelf, wreede, verlangt, dat de mare
Van mond tot mond, van volk tot volk gaat,
Hoe onverbiddelijk gij waart in uw barschheid.
Uit den afgrond der hel zal ik zelf
Den smartkreet doen opstijgen, die vreeselijk
En geheel anders zal klinken dan mijn stem.
Mijn innig verlangen, om het ondrageiijke
Van uw handelwijze en mijn lijden bekend te maken
Zal aan dezen kreet zijn huiveringwekkenden klank ontleenen,
En een gedeelte van het binnenste van mijn hart,
Zal trachten haar smart nog te verhoogen.
Ja, luister dan, tot uw hart dringe geen
Welluidende stem, maar bittere jammerklachten ;
Een geklaag van een diepgekrenkte ziel
Uitgestooten door wilden waanzin
Verschaft mijn ziel genot, mits het u foltere.
Het gehuil van den wolf, het gebrul van den leeuw,
Het afschuwelijk gesis van de schubbige slang,
Het krassen van monsters en van den profetischen kraai,
De klachten van den wind, die de lucht vervullen,
Wanneer hij de vochtige wangen der zee
Geeselt, zoodat zij zich ten hemel verheffen,
Het gekreun van den overwonnen stier,
Het droevig zuchten van de verweesde duit
Het sombere klaaglied van de eenzame uil
En het alles overstemmend gehuil
Van het zwarte gebroed der hellezonen,
Dit alles stijge op uit het gekwelde harte
En klinke samen tot één smartkreet,
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Om het oor wreed te pijnigen;
Want ongehoorde folteringen, zooals de mijne
Verlangen ongehoorde klanken uit het diepst des harten.
Het zand van vader Taag zal deze klanken
Evenmin als de Olijvenrijke kusten van Betis
In luide echo's herhalen.
Hier klinke slechts mijn klagelijk gejammer;
Door deze eenzame helsche rotsenwoestenij
Zal de doode tong zelfs levendige woorden spreken
In het donkere dal, dat nooit betreden werd
Door menschelijke voeten, in donkere ravijnen
Waar geen zonnestralen doordringen,
Waar Lybische leeuwen ongedwongen
In menigte hun weg volgen.
Maar nu drage de echo ook mijne klachten
Met ruwe stem door deze woestenijen.
De mare uwer ongehoorde hardvochtigheid
Zal zich door mijn dood vlug verspreiden
Op verren afstand en van mond tot mond.
Versmading doodt ; de kwellingen van het wantrouwen,
Hetzij rechtmatig, hetzij valsch, zijn onverdraaglijk ;
Maar jaloerschheid is doodelijker dan alle anderen.
Van haar gescheiden zijn, ontmoedigt
En de vrees van vergeten te worden kwelt onbeschrijfelijk ;
De vastheid van het geluk beveiligt niet voor een val.
Een zekere dood bedreigt hier allen
Maar ik moet, wonder boven wonder, leven
Ondanks jaloerschheid, eenzaamheid, en innig overtuigd,
Waar anders het vermoeden alleen reeds doodt.
En vergetend, dat de vlammen opstijgen
Laat, onder alle kwellingen, de hoop
Geen opening aan het licht, om binnen te dringen.
Wanhopend, wil ik niets van hope hooren
Neen, eenzaam wil ik voor mijn klachten leven
Dit wil ik nu en altijd zweren.

.

Wie kan tegelijkertijd, in 't zelfde oogenblik
Voor vrees en hope leven ? — hoe dwaas !
Men heeft meer redenen steeds tot vreezen!
Zal ik mijn blikken niet openen
Voor de jaloerschheid, die, hadde ik haar verloren
Uit iedere wonde mijner ziel zou opwellen!
Zou ik mijn oor niet openen voor wantrouwen
Wanneer de versmading zoo openlijk spreekt,
En, wat wij in een somber voorgevoel vreesden,

;

62

O droevige ommekeer ! eindelijk bewaarheid wordt,
De waarheid overgaat in leugen !
O minnenijd, tiran in Amor's rijk
Geef mij den dolk van vlijmend staal in handen
Schenk mij, verachting, uw doodende koorden,
Maar wee mij, bij de herinnering aan uw liefelijk beeld
Die mij vervulde, moest mijn lijden verstikken.
Genoeg ! ik sterf; daar ik nooit mag hopen
Op geluk, noch in den dood, noch in het leven,
Blijf ik onveranderlijk bij mijn gedachten.
Al wie bemint, is gelukkig, zeg ik ronduit ;
De meest vrije is degene, die zich geheel heeft overgeleverd
Aan de aloude heerschappij der liefde.
Steeds zal ik woorden van lof gebruiken
Voor de bekoorlijkheden van haar onvergelijkelijke schoonheid
Want van haar versmading ben ik alleen de schuld
En terwijl ik de smarten der liefde moet dragen,
Heerscht er rust en vrede in Amor's rijk.
Dit gevoel ik, en met deze sterke banden
0ntruk ik mij aan de boeien van het noodlot.
Ik lever mijn lichaam en mijn ziel over aan de winden,
Zwaar getroffen door haar haat
En zonder te hopen nog ooit het geluk te zien.
O gij, die mij door deze onrechtmatige kwellingen
Aanleiding geeft, om mij den dood te wijden
En van het rampzalig leven af te zien,
O zaagt gij slechts uit de wonden mijns harten
En duizend andere teekenen, hoe ik vol vreugde
De volheid van uw haat geduldig draag !
Maar zou het medelijden eenmaal uw hart bevangen,
En sombere wolken het licht uwer oogen verduistren
Ween dan niet over mijn dood,
Dat tranen dan uw oogen niet vullen,
Over mijn, voor U opgeofferd leven
Laat door een vroolijken lach aan iedereen blijken
Hoeveel vreugde mijn dood u verschaft;
Hoe dwaas echter, u dit voor te houden,
Alsof ik niet wist, dat het u weinig deert
Mijn rampzalig leven reeds zoo spoedig te vernietigen !
Stijgt dan op uit uw afgronden, want het oogenblik is aangebroken,
Kom, Tantalus, met uw kwellenden dorst
Kom, Sisyphus met uw ontzaglijk rotsblok
Nader ook, Ixion, met uw rad
En dat der Danaïden zustrenschaar hier verschijne
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Laat de folteringen van dezen allen tezamen
Zich op mij storten ; gun mij hun jammerklachten
Die gij mij niet wreedaardig moogt onthouden.
Past het wel, een zelfmoordenaar nog te eeren,
Aan wien het lijkgewaad zelfs ontzegd wordt ?
Gij Cerberus, gij hellehond met uw drie gezichten,
Verhef, met het heele helsche gebroed
Uw stem tot een ernstigen lijkzang!
Geen grootere en schoone lijkstatie past
Den versmaden minnaar aan de hellepoort
Wanhopig lied, o staak uw bittre klachten
Terwijl ik u mijn droevig vaarwel toeroep ;
Neen, laat zij niet, met smartelijk leedvermaak,
Verheugd over mijn ongeluk, spotten aan mijn graf!
Het lied beviel allen, die het aangehoord hadden, ofschoon degene, die het
gelezen had, van gedachte was, dat het hem niet scheen te strooken met de
schildering van de zedigheid- en de deugd vals Marcella, want Chrysostomo
beklaagde zich er in over de jaloerschheid, het wantrouwen, en de gedwongen
scheiding, altemaal zaken, die den goeden naam en faam van Marcella moesten
schaden ; waarop Ambrosio, de geheimste gedachten van zijn vriend kennende,
antwoordde : tOm u gerust te stellen omtrent deze twijfelachtige punten, moet
gij weten, heer, dat de ongelukkige van Marcella verwijderd was, toen hij deze
verzen dichtte, hij was hiertoe uit eigen wil overgegaan, om te zien, of ook op
hem de verwijdering haar gewonen invloed zou uitoefenen.
Maar daar alles een pijnlijken indruk maakt op den minnaar, wanneer hij van
zijn beminde verwijderd is, en achterdocht hem bij alles kwelt, lieten ook de

ingebeelde jaloerschheid en hersenschimmen die hij voor werkelijkheid hield,
onzen Chrysostomo geen rust ; daarom blijft alles waar, wat de faam van Marcella's voortreffelijke hoedanigheden verhaalt, want, afgezien dat zij hardvochtig,
een weinig trotsch en zeer preutsch is, zou zelfs de nijd niets ergens van haar
kunnen zeggen.»
«Dat is waar -- antwoordde Vivaldo ; deze was juist bezig een ander blad
papier te lezen, dat hij van den vuurdood had gered, toen zijn aandacht plotseling geboeid werd door een wonderlijke verschijning (want dat was zij werkelijk)
die zich onverwachts aan aller blikken vertoonde.
Op den top der rots, waarin men het graf had gedolven, verscheen de herderin Marcella z66 stralend van schoonheid, dat zij den faam harer bekoorlijkheid nog overtrof. Zij die haar nog niet gezien hadden, beschouwden haar met
stomme verbazing ; maar zelfs degenen, die aan haar aanblik gewoon waren,
verkeerden in geen geringere verrukking dan zij, die haar voor de eerste maal
zagen. Maar nauwelijks had Ambrosio haar bemerkt, of hij zeide met een uitdrukking van de hoogste verontwaardiging : «Komt gij soms eens kijken, bloeddorstige slang dezer bergen, of de wonden van dezen ongelukkige weder opnieuw beginnen te bloeden in uw tegenwoordigheid, of wilt gij uzelve komen
beroemen op de wreede daden van uw hardvochtig karakter, of van deze
toppen nederblikken, evenals een barbaarsche Nero op de vlammen van zijn
brandend Rome ? of wilt gij vol trotschheid dit ongelukkige lichaaa.m onder uw
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voeten komen vertreden zooals de ondankbare dochter van Servius Tullius dat
haars vaders ? Zeg ons de reden van uw komst, of wat gij eigenlijk verlangt
want, wetende, dat de gedachten van Chrysostomo gedurende zijn leven alleen
op u gericht waren, zullen allen, die zich zijn vrienden noemden, zelfs nog nu
hij dood is zich volkomen naar uwen wil richten.)
Leen enkele van de redenen, welke gij gedacht hebt, Ambrosio, drijft mij
aan, hier te komen - antwoordde Marcella ; ik kom alleen om mijzelve te verdedigen en aan te toonen hoe onjuist al degenen denken, die mij de schuld
geven van de smarten en den dood van Chrysostomo ; derhalve verzoek ik u
allen die hier aanwezig zijt, mij uw aandacht te schenken ; want ik zal noch
veel tijd, noch veel woorden verspillen, om de verstandigen onder u te overtuigen. De hemel heeft mij, zooals gijzelf zegt, zóó schoon geschapen, dat mijne
schoonheid u tot liefde dwingt, en waartegen gij zelf machteloos zijt ; ten loon
voor de liefde, die gij mij bewijst, beweert gij, dat ik verplicht zou zijn, u te beminnen.
Het natuurlijk verstand, dat God mij geschonken heeft, zegt mij ook, dat
alle schoonheid beminnelijk is ; maar ik begrijp niet, dat men tot wederliefde
verplicht zou zijn omdat men ter wille van zijn schoonheid bemind wordt;
immers het zou kunnen gebeuren, dat degene die de schoonheid bemint, zelf
leelijk was ; en daar het leelijke verdient verafschuwd te worden, zou het onjuist
zijn te zeggen : Ik bemin u, omdat gij schoon zijt ; gij moet mij beminnen, ofschoon ik leelijk ben.
Maar onderstellen wij tevens het geval, dat beider schoonheid gelijk ware,
dan is hiermede immers nog niet gezegd, dat ook de verlangens van beiden
dezelfde moeten zijn ! Niet alle schoonheid boezemt liefde in ; de eene is weliswaar een genot voor het oog, maar gaat niet zóóver, dat zij ook den wil

buigt. Wanneer iedere schoonheid liefde wekte en tot liefde dwong, zou er zulk
een verwarring en een zoo groote tegenstrijdigheid van verlangens ontstaan,
dat men niet zou weten, waaraan zich te houden ; want, daar het aantal schoonheden ontelbaar is, zouden ook de verlangens ontelbaar zijn ; daarentegen moet,
zooals ik altijd gehoord heb, de ware liefde onverdeeld en vrijwillig, en niet
gedwongen zijn.
Als dit zoo is, en daarvan ben ik innig overtuigd, waarom verlangt gij dan,
dat ik mijn neigingen geweld aandoe, enkel en alleen omdat gij zegt, dat gij
mij bemint ? En zoo niet, zegt mij dan, of het, aangenomen dat de hemel mij
Teelijk in plaats van schoon geschapen had, wel billijk zou zijn, dat ik mij over
u beklaagde, omdat gij mij niet bemindt ? Maar meer nog, gij moet niet uit het
oog verliezen dat mijn schoonheid niet mijn eigen werk is, maar de hemel mij
haar goedwillig verleende, zonder haar zelf gevraagd of gekozen te hebben. En
zooals men de slang niet kan berispen om het vergif, dat zij in zich draagt,
omdat de natuur het haar geschonken heeft, ook al zou zij er mede dooden,
evenmin verdien ik, dat men mij om mijn schoonheid verwijten toevoegt,
want de schoonheid eener eerbare vrouw is als een ver verwijderd vuur of een
scherp zwaard, waarvan het eerste niet brandt en het laatste niet verwondt,
wanneer men het niet nadert. Eer en deugd zijn een sieraad der ziel, zonder

welke het lichaam niet schoon zou schijnen, zelfs wanneer het dit werkelijk
ware. Maar als nu de eerbaarheid een der deugden is, welke het lichaam en
de ziel het meest sieren, waarom moet dan degene, die men om haar schoonheid bemint, dit sieraad verliezen, om de neiging te bevredigen van hem, die,
alleen omdat hem dit nu eenmaal bevalt, alle pogingen aanwendt, haar deze
deugd te ontrooven ?

Rust aan een boschbeek.
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Ik ben vrij geboren, en om vrij te leven, heb ik de eenzaamheid dezer landstreek gekozen ; de boomen dezer bergen vormen mijn gezelschap, in het heldere
water dezer beekjes is mijn spiegel, met de boomen en het water deel ik mijn
gedachten en mijn schoonheid. Ik ben een ver verwijderd vuur en een ter zijde
gelegd zwaard. Hen, die ik door mijn aanblik tot liefde ontvlamde, heb ik door
mijn woorden ontnuchterd, en wanneer zij hun verlangens met hoop voedden
kan men wel zeggen, dat Chrysostomo veeleer door zijn eigenzinnigheid als
door mijn hardvochtigheid gedood is, daar ik noch hem, noch iemand anders,
ooit eenige hoop heb gegeven.
Zou men mij willen opwerpen, dat zijn bedoelingen zuiver waren en ik hem
daarom gehoor had moeten schenken, dan antwoord ik, dat ik hem, op deze
zelfde plaats, waar men nu zijn graf delft, en waar hij mij zijn eerlijke bedoelingen bekende, te kennen gaf, dat ik besloten was een ongehuwd leven te
leiden, en dat alleen de aarde de vruchten mijner afzondering en de bloesem
mijner schoonheid zou plukken ; als hij nu, na deze ontgoocheling, toch zijn
hoop niet liet varen en tegen den wind in stuurde, was het dan wonder, dat hij in den
maalstroom van zijn hartstocht onderging ? Had ik hem aan den sleur gehouden, dan
had ik valsch spel met hem gespeeld ; had ik echter zijn verlangens vervuld, dan zou
ik tegen mijn eigen overtuiging en tegen mijn vast besluit in gehandeld hebben.
Maar ondanks mijn onomwonden verklaring volhardde hij bij zijn verlangen
en gaf zich over aan vertwijfeling, zonder echter door mij gehaat te worden;
oordeelt derhalve zelf, of men mij de schuld kan geven van zijn smarten ? De
bedrogene heeft recht, om zich te beklagen ; degene diezijn voorgespiegelde
verwachtingen in rook ziet verdwijnen, kan in vertwijfeling geraken; degene,
wien ik tot mij roep, vertrouwe op mij, en wien ik uitkies, mag zich beroemen
op mijn liefde ; maar degene, wien ik niets beloofd heb, dien ik niet misleid,
niet tot mij gelokt, dien ik eindelijk niets toegezegd heb, noeme mij niet
,

hardvochtig en moordzuchtig!
Tot dusverre heeft de hemel nog niet gewild, dat het mijn lot zou zijn te
beminnen, en dat ik uit eigen keuze zal beminnen, daaraan denke men voorloopig maar niet. Deze onomwonden verklaring kan iedereen, die naar mijn
hand dingt, van nut zijn en voortaan houde men zich overtuigd, dat, wanneer
j
en ongeluk
er nog iemand ter wille van mij sterft, hij niet door jaloerschheid

om het leven is gekomen, want al wie niemand bemint, kan geen aanleiding
tot jaloerschheid geven, en een openhartige verklaring moet men niet als een
versmading beschouwen.
Alwie mij onmenschelijk, of een slang noemt, late mij links liggen als iets
schadelijks en gevaarlijks, alwie mij ondankbaar noemt, houde op, mij het hof
te maken ; alwie denkt, dat ik te trotsch ben om kennnis met hem te maken,
die zoeke ook mijn kennismaking niet ; wie mij hardvochtig vindt, die loope
mij niet na; want deze onmenschelijke, deze slang, deze ondankbare, deze hardvochtige en trotsche zal u niet opzoeken, noch u het hof maken, noch kennis
met u maken, noch zelfs u naloopen.
Wanneer Chrysostomo gedood is door zijn onstuimigen en onbeteugelden
hartstocht, waarom geeft men er mijn eerbaarheid en mijn terughoudendheid de
schuld van ? Als ik onder de boomen mijn onschuld tracht te bewaren, hoe kan
hij dan verlangen, dat ik haar kwets, die van mij eischt, dat ik haar onder de
menschen beware ? Zooals gij weet bezit ik schatten en verlang niet naar die
van anderen ; ik ben vrij en heb geen lust, mij aan een ander te onderwerpen ;
ik bedrieg den een niet, en ik lok den ander niet aan ; ik scherts niet met
DON QUICTIOTE.
5
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den een. en vrij niet met den ander. De eenvoudige omgang met de meisjes
van deze dorpen, en de bewaking van mijn geiten, ziedaar mijn tijdverdrijf,
deze bergen omsluiten al mijn verlangens, en wanneer zij zich verder uitstrekken,
dan is het alleen om de schoonheid van den hemel te bewonderen, een weg,
die de zielen naar haar eerste woonplaats voert.»
Na deze woorden keerde zij den aanwezigen zonder een antwoord af te wachten,
den rug toe en verdween in de boschjes van een nabijgelegen berg, terwijl alle
omstanders haar nakeken, vol bewondering voor haar verstand en haar schoonheid.
Sommigen, die door de machtige stralen van haar schoone oogen getroffen
waren, maakten aanstalten om haar te volgen, zonder acht te slaan op de nadrukkelijke waarschuwing, welke zij zooeven vernomen hadden. Toen Don
Quichote dit bemerkte, achtte hij het oogenblik gekomen, om zijn ridderberoep
uit te oefenen door de in het nauw gebrachte jonkvrouwen ter hulp te komen ;
hij sloeg dus de hand aan zijn zwaard, en riep met luide en wijdklinkende
stem : (Niemand, van welken stand of beroep hij ook zij, wage het, de
schoone Marcella te volgen, op straffe van de zwaarte van mijn vreeselijke verontwaardiging te gevoelen. Zij heeft met heldere en voldoende redenen bewezen,
dat zij volstrekt geen schuld heeft aan den dood van Chrysostomo, en hoe
weinig zij er aan denkt, zich te voegen naar de verlangens van welken minnaar
ook ; in plaats dus van haar te volgen of te vervolgen, is het niet meer dan
billijk, dat zij door alle rechtschapen lieden geacht en geëerd worde ; want hen,
die volgens dergelijke beginselen leven, moeten wij inderdaad hoogachten.»
Was het nu een gevolg van de bedreigingen van Don Quichote, of omdat
Ambrosio hen verzocht, hun goeden vriend de laatste eer te bewijzen, zeker is,
dat geen der herders van zijn plaats verroerde en zich niet verwijderde, totdat
het graf gereed, en de papieren van Chrysostomo verbrand waren, en zij zijn
lijk onder veel tranen van alle aanwezigen in de groeve hadden nedergelaten. Zij
sloten het graf met een groot rotsblok, totdat een zerk vervaardigd zou zijn ;
want Ambrosio had besloten, deze te laten maken, en er het volgende opschrift
op te plaatsen :
Een herder, door de liefde gewond,
Heeft onder deze zerk,
Welke zijn gebeente bedekt,
Zijn kille graf gevonden.
De kwellingen eenex trotsche schoone
Deden hem vroegtijdig sterven:
Zoo breidt der liefde tirannie
Haar rijk uit.
Daarna strooide men een overvloed van bloemen en groen op het graf, en
namen' allen, onder algemeene betuigingen van deelneming, afscheid van den
vriend des overledenen. Vivaldo en zijn reisgezellen deden evenzoo, terwijl Don
Quichote afscheid nam van zijn gastheeren en van de reizigers, die hem uitnoodigden, hem naar Sevilla te vergezellen. Deze stad scheen als geschapen
voor avonturen, want in iedere straat en in alle hoeken deden er zich meer
voor, dan ergens anders.
Don Quichote bedankte hen voor den raad en den ijver, welken zij aan den
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dag legden, om hem van dienst te zijn, maar zeide, dat hij voor het oogenbilk
niet naar Sevilla kon en wilde gaan, omdat hij vooraf het gebergte wilde zuiieren van het gespuis der roovers, waarvan het, naar men zeide, wemelde,
Toen de reizigers deze lofwaardige onderneming hoorden, drongen zij niet
langer bij hem aan, namen nogmaals afscheid van hem en vervolgden hun weg,
waarop het hun niet ontbrak aan stof tot praten ; de geschiedenis van Chrysostomo en Marcella, en de krankzinnigheid van Don Quichote boden er eene
overvloedige aan.
Intusschen besloot Don Quichote, de herderin Marcella te gaan opzoeken,
en haar zijn diensten aan te bieden. Maar het liep niet af zooals hij gedacht
had, hetgeen in den loop dezer zeer waarachtige geschiedenis zal vermeld worden, waarvan wij het tweede deel hiermede besluiten.

HOOFDSTUK XV.
Waarin het ongelukkig avontuur verhaald wordt, dat Don Quichote
overkwam, bij de ontmoeting van eenige onbehouwen Yangeezen.
De wijze Sidi Hamed Ben-andzjeli verhaalt, dat Don Quichote, na afscheid
genomen te hebben van zijn gastheeren en van allen, die de begrafenis van
Chrysostomo hadden bijgewoond, met zijn schildknecht het zelfde boschje binnendrong, waarin zij de herderin Marcella hadden zien binnengaan.
Nadat zij meer dan twee uren in alle richtingen gezocht, en rondgezworven
hadden, zonder haar te vinden, hielden zij stil op eene weide met frisch gras,
waar langs een zoo helder en kalm beekje voorbij vloeide, dat zij bekoord, ja
gedwongen werden, hier de uren van de middaghitte door te brengen, die zich
reeds met groote kracht deed gevoelen.
Don Quichote en Sancho stegen af, lieten den ezel en Rosinante naar hartelust van het weelderige gras vreten, dat hier overal groeide, openden hun reiszak en begonnen zonder veel plichtplegingen, de heer zoowel als de dienaar,
bedaard en gezellig te verorberen, wat zij er in vonden.
Sancho had er echter niet aan gedacht, Rosinante te kluisteren, daar hij wist,
dat hij zoo zachtaardig en zoo weinig strijdlustig was, dat alle merriën van de
weiden van Cordova niet in staat waren, hem van den rechten weg af te brengen.
Het toeval echter, en de duivel die nooit slaapt, wilden, dat er door dat da l
een kudde kleine Gallicische paarden door Yangeesche paardenhandelaars voortgedreven werden ; dezen hielden met hun paarden gewoonlijk op gras- en waterrijke plaatsen stil, om er de siesta (middagslaapje) te doen, en de plaats, waar
Don Quichote zich ophield, viel dus bijzonder in den smaak der Yangueezen.
Nu gebeurde het, dat Rosinante de lust bekroop zich met de dames merriën
een weinig te vermaken, en nauwelijks had hij haar geroken, of hij zette het„
tegen zijn gewoonte en zijn neigingen, en zonder zijn meester verlof te vragen
op een klein drafje, om zijn verlangen bij haar te bevredigen.
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Maar de paarden, die blijkbaar meer gevoelden voor de malsche weide dan
voor dergelijke zaken, verwelkomden hem met haar hoeven en tanden, en wel
zoo heftig, dat zijn buikriem weldra gebroken was, en hij daar naakt en zonder
zadel bleef staan ; wat echter zijn gevoel nog ernstiger raakte, was dat de paardenhandelaars, ziende, dat hij hun dieren geweld wilde aandoen, haastig met hun
knoestige stokken kwamen aansnellen, en hem op een zoo geduchte dracht
slagen onthaalden dat hij als geradbraakt in het zand bleef liggen.
Don Quichote, die deze afranseling van Rosinante aangezien had, snelde
hijgend naderbij en Don Quichote riep Sancho toe : «Zooals ik zie, vriend Sancho.
zijn dit geen ridders, maar slecht, gemeen volk ! Ik zeg dit, omdat gij mij kunt
helpen., deze beleediging, welke Rosinante voor onze oogen aangedaan wordt,
behoorlijk te wreken.»
t Wat drommel ! — antwoordde Sancho — hoe kunnen wij hier dan wraak
nemen ? Zij zijn meer dan twintig in aantal, terwijl wij slechts met ons tweeën,
of eigenlijk maar anderhalf zijn!»
$Ik tel voor honderd ! — hernam Don Quichote — en zonder nog meer
woorden te verspillen, sloeg hij de hand aan zijn zwaard en viel op de Yangueezen
aan ; Sancho Panza, opgewekt en aangevoerd door het voorbeeld van zijn meester, deed hetzelfde. De eerste houw, dien Don Quichote een der Yangueezen
toebracht, rukte hem het lederen wambuis, dat hij droeg, van het lijf, en bovendien een groot stuk van zijn schouder.
De Yangueezen, die zich door deze twee enkele menschen zoodanig mishandeld zagen, terwijl zij zelf zoo talrijk waren, grepen hun knuppels, namen de
twee in hun midden en begonnen nu met groote verwoedheid en heftigheid op
hen los te beuken. Maar reeds bij den tweeden slag lag Sancho ter aarde,
en Don Quichote deelde in hetzelfde lot, zonder dat zijn bedrevenheid en zijn
dapperheid hem hadden gebaat. Het toeval wilde, dat hij vlak nabij de ponten
van Rosinante nederzonk, die nog niet was opgestaan, waaruit men kon besluiten, met hoeveel woede de knuppels in die ruwe en booze handen te werk
waren gegaan.
Toen de Yangueezen echter zagen, welk onheil zij hadden aangericht, dreven
zij zoo snel mogelijk hun paarden bijeen, vervolgden hun weg en lieten de
beide avonturiers in een onbehagelijken toestand en een nog onbehagelijkere
gemoedsstemming achter.
De eerste, die lucht gaf aan zijn gevoelens, was Sancho Panza. Met zacht,
jammerende stem klaagde hij : t Heer Don Quichote ! ach ! heer Don Quichote ! ».
t Wat is er, broeder Sancho ?) antwoordde Don Quichote, met even zwakke
en pijnlijke stem, als Sancho.
tIk wenschte, als het mogelijk was, — antwoordde Sancho Panza, -- dat
Uwe Hoogheid mij eenige druppels gaf van dien drank van Feo Blas, wanneer
gij hem bij de hand hebt ; misschien helpt het voor gekneusde beenen even
goed als voor wonden ! )
t Had ik hem maar bij mij, ik ongelukkige ! wat zou ons dan nog ontbreken!
riep Don Quichote, ik zweer U echter, Sancho Panza, bij mijn woord van
dolend ridder, eer wij twee dagen verder zijn en het noodlot niet anders beschikt heeft, dat ik hem in mijn bezit zal hebben, of alles moest mij tegenloopen
1 !»
«Nu, en binnen hoeveel dagen denkt gij, dat wij onze beenen zullen kunnen
verroeren ?
tWat mij betreft — hernam de gebeukte ridder Don Quichote -- kan ik
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dien tijd niet bepalen, maar ik ben de schuld van alles ! waarom moest ik ook
de hand aan het zwaard slaan tegenover lieden, die niet tot ridder zijn geslagen
zooals ik. Daarom geloof ik, dat de god der veldslagen tot straf dat ik de
wetten der ridderschap overtreden heb, mij deze tuchtiging heeft overgezonden.
Let dus wel, broeder Sancho, op hetgeen ik u nu zal zeggen, opdat het tot
ons beider welzijn diene ; wanneer gij bespeurt, dat dergelijk gespuis ons wil
beleedigen, wacht dan niet, dat ik de hand aan het zwaard sla, omdat ik het
in het geheel niet meer zal doen ; maar sla gij de hand aan uw zwaard en
beuk op hen los naar hartelust. Komen andere ridders hun te hulp, om hen
te verdedigen, dan zal ik u weten te beschermen en u naar mijn best vermogen
bijstaan ; uit duizenden teekenen en proeven hebt gij reeds kunnen opmaken,
hoever de kracht van mijn dapperen arm zich uitstrekt».
Zooveel verbeelding had de arme ridder over zich gekregen door zijn overwinning op den dapperen Biscayer.
Aan Sancho Panza scheen intusschen de raad van zijn heer niet bijzonder te
bevallen en hij kon zich daarom niet weerhouden te antwoorden : »Heer, ik
ben een vredelievend, kalm en bedaard mensch en kan iedere soort van beleedigingen verdragen, want ik heb vrouw en kind om te onderhouden en op
te voeden. Daarom late Uwe Hoogheid het zich gezegd zijn (want bevelen kan
ik het niet) dat ik in geen geval mijn zwaard zal trekken, noch tegen boeren,
noch tegen ridders en dat ik van nu af iedere beleediging die m ij wordt aangedaan, vergeef. hetzij zij mij aangedaan wordt door een voornaam of een gering persoon, door een rijke of een arme, door een ridder of een schildknecht».
Toen zijn heer dit hoorde, antwoordde hij : elk verlang niet anders, dan dat
ik zooveel adem had, dat ik zonder moeite kon spreken en de pijn in mijn
schouder een weini g verzachtte, om u de dwaling, waarin gij verkeert, Panza,
onder het oog te brengen. Zeg mij eens, zondaar, wanneer de wind der fortuin, die ons tot dusverre ongunstig was, eens ten onzen gunste keerde en de
zeilen onzer verlangens deed zwellen, zoodat wij veilig en ongedeerd de haven
van een der eilanden binnenliepen, welke ik u beloofd heb. wat zoudt ge
er dan van denken, als ik het maar veroverde en u er gouverneur van
maakte ?
Gij zoudt mij dit echter onmogelijk maken, omdat gij geen ridder zijt en het
ook niet wilt zijn en gij noch den moed, noch den vasten wil hebt de u aangedane beleedigingen te wreken en uwe heerschappij te verdedigen. Want gij
moet weten, dat in dergelijke, kortelings veroverde rijken en gewesten, de gemoederen der bewoners nooit zoo kalm en aan hun nieuwe overheerschers gehecht zijn, dat men niet steeds een omwenteling te vreezen heeft, waardoor zij
hopen den stand van zaken opnieuw te veranderen en, zooals men zegt, van
een revolutie alle heil verwachten.,
tIn den toestand, waarin wij zooeven verkeerden -- antwoordde Sancho
Panza, had ik waarlijk wel het verstand en de dapperheid mogen bezitten,
waarvan gij spreekt, maar bij mijn woord van armen drommel, zweer ik, dat
ik meer behoefte heb aan pleisters dan aan dergelijke mooie praatjes. Probeer
eens, heer, of gij uzelven en Rosinante op de been kunt helpen ; ofschoon het
dier het eigenlijk niet verdient, daar het de schuld van de heele vechtpartij is.
Ik had het nooit van Rosinante kunnen denken, daar ik hem als even zedig
en zachtzinnig beschouwde, als ik zelf ben. Maar niet zonder reden zegt men,
dat het lang duurt, eer men iemand kent, en men in dit leven op niets kan
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rekenen. Wie had kunnen denken, dat er na dien geweldigen houw welken gij
den ongelukkigen dolenden ridder toediende, zoo spoedig een hagel van stokslagen op onze schouders zou nederdalen !»
(En toch, Sancho hernam Don Quichote — zijn de uwe voor dergelijke
wolkbreuken als geschapen, maar ook de mijne, in hun fijn Hollandsch linnen
groot gebracht, zijn gevoeliger voor de pijn van zulk een ongeval. En als ik
mij niet inbeeldde, wat zeg ik, inbeelden ? neen, als ik niet zeker wist, dat dergelijke wederwaardigheden onvermijdelijk waren in den wapenhandel, zou ik
hier op staanden voet van louter woede bezwijken.»
De schildknecht antwoordde hierop : t Heer, wanneer deze wederwaardigheden
de vruchten der ridderschap zijn, zeg u mij dan eens, of deze snel op elkander
volgen, dan wel op bepaalde tijden ; want na twee dergelijke oogsten kunnen
wij, dunkt mij, den derden niet best gebruiken, als God ons in zijn oneindige
genade niet bijstaat.»
„ Weet dan, vriend Sancho, -- antwoordde Don Quichote, dat het leven van
den dolenden ridder aan duizenden gevaren en wederwaardigheden blootgesteld
is, maar even stellig ligt het in de macht van den dolenden ridder om koning
en keizer te worden, zooals de ondervinding getoond heeft omtrent vele ridders,
wier lotgevallen mij nauwkeurig bekend zijn ; wanneer de pijn het mij veroorloofde, zou ik u zelfs aanstonds van eenigen kunnen verhalen, die enkel en
alleen door de dapperheid van hun arm tot dien hoogen rang zijn opgeklommen, welke ik zooeven noemde, en zelfs dezen verkeerden onophoudelijk in
allerlei gevaren en wederwaardigheden. Zoo was de dappere Amadis van Gaula
eens in de macht van zijn doodsvijand, den toovenaar Arcalaus gevallen, die
hem, naar men met zekerheid beweert, aan een kolom op zijn binnenplaats

bond en hem meer dan tweehonderd slagen niet zijn rijzweep toediende ; een
anonieme schrijver, die intusschen hoog aanzien geniet, zegt zelfs, dat hij den
ridder Phoebus in zijn macht kreeg, door hem door een luik te laten vallen,
dat zich in een kasteel onder zijn voeten opende, bij welken val hij in een
diep, onderaardsch hol stortte ; hij bond hem aan handen en voeten, en liet
hem een zoogenaamd lavement geven van sneeuwwater en zand, dat hem naar
het hoofd steeg ; als een andere toovenaar, die zijn vriend was, hem in dezen
nachtelijken toestand niet te hulp was gesneld, zou het met den armen ridder
slecht afgeloopen zijn. Ik kan mij dus troosten met zooveel dapperen, want
zij hebben inderdaad nog veel grootere beleedigingen moeten ondergaan, dan
wij tot dusverre te verduren hebben gehad, want, weet wel, Sancho, dat de
wonden, welke men toebrengt met wapenen, die men het eerst voor de hand
heeft, geen beleediging zijn en dat er in de wetten van het duel nadrukkelijk
geschreven staat : wanneer de schoenmaker iemand slaat met de leest, die hij
toevallig in zijn hand heeft, dan kan men, ook al is de leest van hout, toch
niet zeggen, dat hij stokslagen heeft opgeloopen. Ik zeg u dit, opdat gij niet
zoudt denken, dat wij door die stokslagen beleedigd zijn geworden, want de
wapenen, waarvan deze lieden zich bedienden, en waarmede zij ons bont en
blauw geslagen hebben, waren niets anders dan hun stokken, en geen hunner
bezat, geloof ik, een degen, een zwaard of een dolk."
,glij lieten zij zelfs den tijd niet, daarnaar te onderzoeken — antwoordde
Sancho -- want nauwelijks had ik de hand aan mijn zwaard geslagen, of zij
beukten reeds op mij los met hun knuppels, zoodat hooren en zien mij verging, en ik niet meer op mijn beenen kon blijven staan, maar op den grond
stortte, waar ik nog lig en waar ik mij niet de moeite zal aandoen om na te
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denken, of die stokslagen een beleediging waren of niet ; het is genoeg, dat ik
de pijn heb van die slagen, welke even diep in mijn geheugen, als in mijn
schouders zijn gedrongen.»
«Met dat al moet gij weten, broeder Panza, dat de tijd alle herinneringen
uitwischt en de dood iedere pijn opheft» — antwoordde Don Quichote.
«Welnu, kan er dan wel een grooter ongeluk bestaan, herP am Panza, dan
dat, wat slechts door den tijd uitgewischt en door den dood opgeheven wordt ?
Was ons ongeluk maar van dien aard, dat het door een paar pleisters genezen
werd, dan was het zoo erg niet, maar ik zie wel dat alle pleisters van een hospitaal niet voldoende zullen zijn, om ons weder eenigermate in onzen gewonen
vorm terug te brengen.»
iDenk daar niet over Sancho, en houd uw beetje verstand bijeen, — ant-:
woordde Don Quichote — ik zal het ook doen ; laat eens zien, hoe het met
Rosinante gesteld is, want die tobberd is, dunkt mij, niet het minst getroffen
geworden.»
«Dat is niet te verwonderen — antwoordde Sancho, want hij behoort eveneens tot de dolende ridderschap ; wat mij alleen verwondert, is dat mijn ezel er
heelhuids afgekomen is, terwijl bij ons geen enkele rib heel is gebleven
«Bij alle ongelukken laat het geluk een deurtje open, om ze weder te kunnen
herstellen zeide Don Quichote ; ik bedoel hiermede, dat dat beestje daar
Rosinante maar moet vervangen, om mij naar een of ander kasteel te kunnen
brengen, waar ik van mijn wonden zal genezen. Een deugdelijk rijdier kan mij
niet tot schande strekken, want ik herinner mij, dat die brave oude Silenus, de
pleegvader en opvoeder van den vroolijken god van het Lachen, heel vergenoegd op een schoonen ezel reed, toen hij de stad met honderd poorten binnentrok.
«Wei mogelijk dat hij kwam aangereden zooals U zegt — antwoordde Sancho —
maar er is toch een groot verschil tusschen rijden en dwars over een ezel
hangen als een zak mest,

Don Quichote antwoordde hierop : «De wonden die men in een slag oploopt,
verschaffen eer, in plaats van deze te ontnemen ; praat dus niet meer, Sancho,
maar sta zoo goed en zoo kwaad als het gaat, op, en leg mij, zooals gij 't het
beste denkt, op den ezel ; wij zullen onzen weg voortzetten, alvorens de nacht
daalt, en ons in deze wildernis overvalt.»
ilk heb u immers hooren zeggen — hernam Panza, dat den dolenden
ridders niets aangenamer was, dan het grootste gedeelte van het jaar in wildernissen en de eenzaamheid door te brengen, en zij dit als hun hoogste genot
beschouwden
«Dat is wel zoo — zeide Don Quichote — wanneer zij namelijk niet verder
kunnen komen, of wanneer zij verliefd zijn, en het is waar, dat menig ridder
zich op een rots, aan de zon, aan de duisternis en aan guurheid heeft blootgesteld, zonder dat zijn beminde het zelfs wist ; één van dezen was Amadis,
toen hij zich nog Beltenebras noemde, en, ik weet niet of het acht jaren, dan
wel acht maanden was, op de Rots der armoede verbleef, ik herinner het mij niet
goed; hij bleef daar, om zijn ontstemming over ik weet niet welk verdriet te
luchten, dat zijn aangebeden Oriana hem had aangedaan. Maar. stappen wij
hiervan af, Sancho en laten wij opbreken, alvorens den ezel ook een ongeluk
overkomt, evenals Rosinante.'
Nu, dat zou wat moois zijn !, — zeide Sancho en onder dertig ach's, zestig
wee's en honderd en twintig vloeken en verwenschingen, aan het adres van
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dengene, die hem hier gebracht had, stond hij op maar bleef, gebogen als een
turksche kling, midden op den weg staan, daar hij zich niet geheel overeind
kon richten.
Ondanks deze moeilijkheid maakte hij toch den ezel gereed die, door de ongewone vrijheid van dezen dag, nogal dartel was geworden ; daarna hielp hij
Rosinante overeind, die wanneer hij een tong had gehad om te jammeren,
stellig niet ondergedaan zou hebben voor Sancho en zijn meester. Sancho laadde
Don Quichote nu op den ezel, bond Rosinante aan zijn staart vast, leidde zijn
ezel bij den halster en begaf zich eindelijk op weg, in de richting, waar hij op
den heirweg hoopte uit te komen.
De fortuin, die er steeds op uit was, zijn zaken te verbeteren, bracht hen,
nadat zij een korten afstand afgelegd hadden, op den landweg, waar hij een
herberg ontdekte, die tot zijn leedwezen, maar tot groote vreugde van Don
Quichote volgens dezen laatste een kasteel moest zijn. Sancho hield vol dat het
een herberg, en Don Quichote dat het een kasteel was en het over en weer
twisten hield aan totdat zij de plek bereikten. Zonder zich echter vooraf te vergewissen, trad Sancho en met hem zijn geheele gezelschap binnen.
,

ZESTIENDE HOOFDST UK.
Wat den scherpzinnigen Jonker overkwam in de herberg,
die hij voor een kasteel hield.
De kastelein, die Don Quichote dwars op den ezel zag liggen, vroeg Sancho,
wat hem scheelde. Sancho antwoordde slechts, dat hij van een rots gevallen
was en hij zijn ribben min of meer bezeerd had.
De kastelein had een vrouw, zooals men ze in dezen stand gewoonlijk niet
aantreft, want zij was zeer medelijdend van aard, en maakte zich bezorgd over
de ongelukken van haar medemenschen. Zij spoedde zich dus, Don Quichote
te verbinden en beval haar dochter, een knap jong meisje, haar te helpen bij
het leggen van het verband.
In de herberg diende echter ook eene Asturische dienstbode, met breed gezicht, dikken hals, platten neus en één scheel oog, terwijl het andere niet erg
gezond was ; de sierlijkheid van haar gestalte maakte echter, het moet gezegd
worden, de overige gebreken goed ; zii was van het hoofd tot de voeten slechts
zeven palmen lang en haar schouders waren zoodanig gebogen, dat zij genoodzaakt was, naar den grond te kijken.
Dit lieve dienstmeisje hielp de dochter van den kastelein en samen maakten
zij voor Don Quichote een tamelijk slecht bed op in een zolderkamertje, dat
duidelijke sporen vertoonde, vroeger vele jaren als hooizolder gediend te hebben.
Op denzelfden zolder overnachtte ook een voerman, die zijn bed op korten afstand van dat van Don Quichote had opgeslagen en ofschoon het enkel bestond uit zadel- en dekkleeden van zijn muildieren, was het toch verre verkieselijk boven dat van Don Quichote, dat slechts bestond uit een viertal ruw geschaaf
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de planken op twee ongelijke schragen, een matras, die zoo dun was als een
tentzeil en tevens vol bobbels, dte men wegens hun hardheid wel voor keisteenen kon houden, wanneer men door een paar scheuren niet had kunnen
zien, dat zij van wol waren en eindelijk uit twee lakens die van schildleder
schenen gemaakt en een deken, waarvan men de draden had kunnen tellen,
zonder dat er één enkele aan het oog ontsnapte.
Op dit ellendige bed strekte Don Quichote zich uit en weldra bepleisterden
de kasteleinsvrouw en haar dochter hem van top tot teen, terwijl Maritornes —
zoo heette de Asturische -- haar bijlichtte.
Daar de kasteleinsvrouw echter onder het verbinden bespeurde, dat Don Quichote hier en daar met striemen bedekt was, zeide zij, dat deze veeleer door
slagen in plaats van door een val veroorzaakt waren.
(Het waren geen slagen — zeide Sancho -- maar er waren talrijke kanten
en punten aan de rots, die deze streepen achtergelaten hebben A, maak, zoo
vervolgde hij, dat gij nog wat pleisters over hebt, want er is nog wel iemand
dien men er mede kan helpen, want ik heb ook erge pijn in het kruis.)
cDan zijt gij zeker ook gevallen ?» -- vroeg de waardin.
elk ben niet gevallen, — antwoordde Panza, maar de val, dien ik mijn
meester zag doen, zit mif zoo door het heele lijf, dat ik mij gevoel alsof ik duizend stokslagen heb gekregene.
tDat is mogelijk zeide het meisje — want ik heb ook menigmaal gedroomd, dat ik van een hoogen toren viel en tot in het oneindige door bleef
vallen ; als ik dan wakker werd, was ik even afgemat en geradbraakt, alsof ik
werkelijk gevallen was.)
(Daar zit nu de knoop, juffrouw — antwoordde Sancho Panza — ofschoon
ik niet gedroomd had maar nog klaarder wakker was als ik nu ben, heb ik toch
nog niet veel minder pijn, dan mijn meester, Don Quichote."
„Hoe noemt gij den ridder ?" vroeg de Asturische dienstbode.
Don Quichote van de Mancha" antwoordde Sancho — hij is een ridder van
avonturen en een van de beste en dapperste, die men sedert lang op de wereld
gekend heeft.
„wat is dat, een ridder van avonturen ? -- vervolgde de dienstbode.
„weet gij zoo weinig van de wereld, dat gij hiermede nog onbekend zijt ? —
hernam Sancho — luister dan, lieve zuster: een ridder van avonturen is iets,
dat in een ommezien hetzij een lam geslagene, hetzij een keizer is ; vandaag is
hij het ongelukkigste en ellendigste schepsel ter wereld en morgen heeft hij
twee of drie kronen van Koninkrijken, om weg te geven aan zijn schildknecht".
(Zoo ! hoe komt het dan, dat gij, als schildknecht van een zoo edelmoedigen
heer, zelfs nog geen graafschap bezit, naar het schijnt?)
tHet is nog te vroeg -- antwoordde Sancho, — want wij zijn nauwelijks een
maand geleden op avonturen uitgetrokken, en wij hebben er nog geen ontmoet,
dat dezen naam verdient. Niet zelden gebeurt het echter, dat men het eene
zoekt, en iets anders vindt. Waarachtig als mijn meester Dom Quichote van
deze slagen — of van dezen val, -- geneest, en ik tevens niet kreupel blijf, wil
ik mijn vooruitzichten niet omruilen tegen den schitterendsten titel van
Spanje !
Don Quichote had dit heele gesprek met groote aandacht aangehoord, en
terwijl hij zich, zoo goed en zoo kwaad als het ging, in zijn bed overeind
richtte, en de hand van de waardin in de zijne nam, zeide hij : Geloof mij,
„
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schoone dame, gij moogt uzelve gelukkig noemen, iemand zooals mij in uw
kasteel opgenomen te hebben : ik wil mijzelven niet prijzen, want men zegt
gewoonlijk dat eigen lof stinkt, maar mijn schildknecht zal u wel op de hoogte
brengen, wie ik ben. Dit alleen wil ik u zeggen dat het voor eeuwig in mijn
herinnering zal gehecht blijven, wat gij aan mij gedaan hebt, en ik er u mijn
geheele leven dankbaar voor zal zijn. Had het den hemel niet behaagd, dat de
liefde mij zoo geheel en al onderworpen had aan de bevelen en de blikken van
die ondankbare schoone, -- laat ik het zachtjes zeggen ! — dan zouden de
oogen van deze schoone juffrouw over mijn vrijheid geheerscht hebben).
De waardin en haar dochter, alsmede de goede Maritornes wisten niet wat te
denken, toen zij den dolenden ridder zóó hoorden spreken, want zij begrepen
er even weinig van, als wanneer hij grieksch had gesproken ; intusschen maakten
zij er toch uit op, dat alles neerkwam op dankbetuigingen en hoffelijkheden,
en daar zij aan een dergelijke taal niet gewoon waren, staarden . zij hem vol
bewondering aan, want hij scheen haar een heel ander man te zijn, dan de
lieden, waarmede zij gewoonlijk omgingen ; toch bedankten zij hem voor zijn
vriendelijkheid in herbergierstaal, en de Asturische Maritornes verbond Sancho
Panza, die hieraan niet minder behoefte had, dan zijn heer.
De voerman had met haar afgesproken, dat zij den nacht met elkander zouden
doorbrengen en zij had hem op haar woord beloofd, dat zij, zoodra de gasten
zich ter ruste begeven hadden, en haar meesters sliepen, bij hem zou komen,
en al zijn verlangens bevredigen. Men vertelde van het meisje, dat zij nooit
zooiets beloofd had, zonder het ook te volbrengen, ook al had zij haar woord
gegeven midden in een bosch zonder getuigen; want zij liet zich veel voorstaan
op haar liefelijkheid, ofschoon zij er geen schande in zag, in een herberg te
dienen ; immers, tegenspoed en allerhande rampen hadden haar, zoo zeide zij,
in dezen toestand gebracht.
Het harde, smalle, vodderige en armzalige bed van Don Quichote stond midden in dat hok, dat door de sterren helder verlicht werd, en vlak daarbij stond
dat van Sancho ; dit bestond slechts uit een biezen mat en een deken , die eer
van touw dan van wol scheen geweven. Achter deze beide bedden kwam dat
van den voerman, dat, zooals gezegd, bestond uit de dekkleeden en het heele
tuig van de twee beste zijner muildieren, waarvan hij er in het geheel twaalf
had, altemaal levendige, vette en prachtige dieren ; want hij was een der rijkste
muildierdrijvers van Arevalo, zooals de schrijver dezer geschiedenis mededeelt;
hij doet dit op bijzondere wijze, omdat hij hem zeer goed kende, ja, zooals
eenigen zeggen, zelfs min of meer aan hem verwant was. Over het algemeen was
Sidi fl amed Ben•andsjeli een zeer nauwkeurig geschiedschrijver, die aan alles
zijn aandacht schonk ; dit kon men hieruit afleiden dat hij de bovenvermelde
omstandigheden, hoe gering en onbeduidend zij ook zijn, niet stilzwijgend
voorbij ging ; de geschiedschrijvers kunnen hieraan een voorbeeld nemen, die
namelijk welke ons de gebeurtenissen zoo beknopt en gedrongen verhalen, dat
zij er ons nauwelijks van laten proeven, terwijl zij uit onverschilligheid, kwaadwilligheid of onwetendheid het voornaamste in hun inktkoker laten zitten.
Duizendmaal derhalve zij de schrijver geprezen van Tablante de Ricamonte, en
die van dat andere boek, waarin de daden van Graaf Tomilla verhaald worden,
met hoeveel nauwkeurigheid beschrijven die alles ?
Nadat de muildierdrijver zijn dieren bezocht, en hun voor de tweede maal
gevoederd had, vleide hij zich neder op zijn zadelkleeden, en wachtte op de
stipte Maritornes. Sancho lag, behoorlijk verbonden, reeds op zijn bed, en of-
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schoon hij trachtte te slapen, gelukte het hem toch niet wegens de pijn in zijn
rug en Don Quichote lag, eveneens van de pijn, met zijn oogen wijd open ,
als een haas. In de heele herberg heerschte de diepste stilte, en er brandde
geen ander licht den een lamp die in de gang hing.
Deze verwonderlijke stilte en de gedachten, welke onzen ridder steeds terugvoerden naar de gebeurtenissen, die verhaald werden op iedere bladzijde van de boeken, welke de schuld droegen van zijn ongeluk, tooverden
hem een der grootste dwaasheden voor den geest, welke men zich maar denken kan.
Hij verbeeldde zich namelijk in een zeer vermaard kasteel te zijn geraakt
(want, zooals gezegd, kwamen hem alle herbergen, waar hij verbleef, als kasteelen voor) en dat de dochter van den kastelein, welke voor hem de
dochter van den slotheer was, geboeid door zijn beminnelijkheid, en op
hem verliefd was geraakt, en dat zij hem beloofd had, dezen nacht, zonder
dat haar ouders het wisten, bij hem te komen, en een poosje bij hem te blijven liggen.
Deze hersenschim, welke hij uitgedacht had, beschouwde hij als zoo werkelijk
en waarachtig, dat hij ongerust begon te worden en aan het gevaar te denken,
waardoor zijn kuischheid zich bedreigd zag ; derhalve nam hij zich vast
voor, zich aan geen ontrouw jegens zijn meesteres Dulcinea van Toboso schuldig
te maken, zelfs al zou de koningin Ginebra met haar dame Qnintauona verschijnen.
Terwijl hij zich nog onledig hield met deze dolzinnige gedachten, naderde
de tijd en het oogenblik (voor hem een ongeluks-uur !) dat de Asturische, in
haar hemd en blootsvoets, met de haren in een grof netje gebonden, zachtjes
en met behoedzame schreden het vertrek binnentrad, waar de drie hun nachtverblijf hadden, om den muildierdrijver te bezoeken.
Maar nauwelijks was zij de deur binnengekomen, of Don Quichote hoorde
haar ; en zich, ondanks zijn pleisters en zijn pijnen in het kruis op zijn bed
overeind richtend, strekte hij zijn armen uit, om het schoone meisje te ontvangen.
De Asturische, die in stilte en zwijgend met haar handen rondtastte, om
haar minnaar te zoeken, kwam in aanraking met de armen van Don Quichote,
die haar stevig bij de polsen vastgreep en haar tot zich trok, waarbij zij echter
geen geluid durfde geven, totdat hij er in slaagde, haar op zijn bed te plaatsen ;
aanstonds betastte hij haar hemd, dat van grof linnen was, maar hem uiterst
fijn toescheen. Aan haar polsen droeg zij eenige snoeren van glazen koralen,
die voor hem, in de duisternis, glansden als de kostbaarste oostersche parelen ;
heur haren, die veel op paardeharen geleken, schenen hem draden van fonkelend
arabisch goud, waarvan de glans zelfs de zon verduisterde, en haar adem, die
naar bedorven pekelvleesch riekte, geurde hem uit haar mond tegen als een
zoete, welriekende balsem ; in een woord, hij schetste haar zich in zijn verbeelding af, zooals hij in zijn boeken gelezen had van eene prinses, die, gesierd met alle bovengenoemde bekoorlijkheden, een gewonden ridder bezocht,
die haar liefde gewonnen had ; de verblinding van den armen ridder ging zelfs
zoover, dat noch het gevoel, noch de geur, noch iets van alles wat het goede
meisje aan zich had, hem uit den waan hielpen, tewijl ieder ander, die geen
muildierdrijver was, misselijk zou zijn geworden ; hij echter meende de godin
zelve der schoonheid in zijn armen te sluiten.
Hij omstrengelde haar dus met zijn armen en fluisterde tot haar op liefde.
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vollen toon : „Schoone en hooggeboren dame ! gaarne wenschte ik de gunst,
welke gij mij door den aanblik van uwe verheven schoonheid bewijst, naar
behooren te kunnen beantwoorden, maar de fortuin, die nooit ophoudt, de
goeden te achtervolgen, heeft mij op dit bed uitgestrekt, waar ik mij zoo gebroken en geradbraakt voel, dat ik ondanks den besten wil onmogelijk aan
uwe verlangens kan voldoen ; vooral daar deze onmogelijkheid met nog een
andere gepaard gaat, namelijk de trouw, welke ik gezworen heb aan de onvergelijkelijke Dulcinea van Toboso, de eenige beheerscheresse van al mijne
geheimste gedachten. Wanneer ik hierdoor niet verhinderd werd, zou ik geen
zoo dwaze ridder zijn, om deze schoone gelegenheid, welke Uwe groote goedheid mij verschaft, ongebruikt voorbij te laten gaan.»
Maritornes brak het angstzweet, uit, en zij beefde, nu zij zich zoo door Don
Quichote zag vastgehouden, en trachtte zich van hem los te maken, zonder
acht te slaan op zijn woorden, of ze zelfs te begrijpen.»
De brave muildierdrijver, die door zijn zondige begeerlijkheid wakker werd
gehouden, had zijn minnares ook bemerkt op hetzelfde oogenblik dat zij de
deur was binnengekomen, en met aandacht geluisterd naar alles, wat Don
Quichote zeide ; jaloersch, als hij was, dat de Asturische haar woord brak ten
gunste van een ander, kroop hij naar het bed van Don Quichote, wachtend, hoe
dat gesprek, waarvan hij niets begreep, zou afloopen. Toen hij echter bespeurde,
dat het meisje zich met alle geweld wilde losmaken en Don Quichote haar
daarentegen trachtte vast te houden, werd het hem toch te erg. Hij hief dus
zijn arm hoog op en bracht den verliefden ridder een zoo geweldigen slag op
zijn magere wangen toe, dat zijn geheele mond van bloed droop ; hiermede
niet tevreden, sprong hij op zijn rug, en begon op zijn geheele lijf rond te
trappen. Het bed dat nogal zwak was, en op geen stevige pooten stond, kon

het gewicht van den muildierdrijver niet dragen, en stortte ineen.
Door dit hevig gedrui ich ontwaakte de kastelein en dacht aanstonds dat er
een vechtpartij plaats had, waarvan Maritornes de schuld was, daar zij op zijn
roepen niet geantwoord had. Met dit vermoeden stond hij op, stak een kaars
aan en ging naar de plaats, vanwaar hij het rumoer had vernomen.
Toen het meisje ontdekte, dat haar meester aankwam en waarlijk niet in

eene aangename stemming, sloop zij vol angst en schaamte naar het bed van
Sancho Panza, die zoo goed en zoo kwaad als het ging was ingeslapen, en
kroop daar als een kluwen ineen.
Inmiddels trad de kastelein binnen en riep : Waar ben je, slet ? hier ben jij
zeker weer bezig geweest!»
Hierdoor ontwaakte Sancho, die, toen hij dien klomp op zich voelde liggen,
geloofde, door de nachtmerrie geplaagd te worden en links en rechts vuistslagen
begon uit te deelen, waarvan sommige natuurlijk ook Maritornes troffen. Toen
zij overweldigd werd door de pijn, zette zij alle schaamte op zijde, en gaf
Sancho zijn stompen zoo behoorlijk terug, dat zij hem tot zijn spijt volkomen
wakker maakte. Sancho, die voelde dat hij mishandeld werd, zonder te
weten, door wie, richtte zich overeind, greep Maritornes om het lijf en nu ont-

spon er zich tusschen hun tweeën de levendigste en aardigste schermutseling
ter wereld.
Daar de muildierdrijver bij het kaarslicht van den kastelein bemerkte, hoe
hachelijk het met zijn minnares gesteld was, liet hij den ridder liggen en snelde
naderbij, om haar desnoods te helpen ; hetzelfde deed de kastelein maar met
eene tegenovergestelde bedoeling, namelijk om de dienstbode te kastijden, daar
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hij haar alleen voor de oorzaak van al dat lawaai hield. En nu ging het, zooals
het spreekwoord zegt : r De kat op de rat, de rat op het koord, het koord op
den stok,» de ezeldrijver beukte op Sancho, Sancho op de dienstbode, de
dienstbode op hen, de kastelein op de dienstbode, en allen werkten zoo ijverig,
dat zij zich geen oogenblik rust gunden. Het slot was, dat de kaars van den
kastelein uitdoofde en toen zij nu in het donker waren, beukten zij zoo onbarmhartig op elkander los, dat er geen plek aan hun lichaam gezond bleef. Toevallig bracht een diender van den zoogenaamden ouden heiligen Hermandad
van Toledo den nacht in de herberg door. Toen deze eveneens het ontzettend
rumoer hoorde, dat door de vechtpartij veroorzaakt werd, nam hij zijn ambtsstok en de blikken doos met zijn aanstelling in de hand, trad in het donker
de kamer binnen en riep : In naam van het gerecht ? In naam der Heilige
Hermandad !»
De eerste, met wien hij in aanraking kwam, was de lamgeslagen Don Quichote,
die in zijn vernield bed op zijn rug lag en volkomen gevoelloos was. Hij greep
hem bij zijn baard en riep herhaaldelijk Eerbied voor het gerecht!» Maar
toen hij zag, dat degene, dien hij vastgegrepen had, niet bewoog en zich niet
verroerde, dacht hij dat hij dood was, beschouwde de aanwezigen in het vertrek als zijn moordenaars, en begon, wegens dit vermoeden, nog luider te schreeuwen :
Sluit de deuren van de herberg ; ziet toe, dat niemand naar buiten gaat : hier
is iemand vermoord!»
Deze kreet deed allen beven van schrik en ieder hunner staakte den strijd,
volgens den indruk welke deze stem op hem gemaakt had. De kastelein sloop
terug naar zijn kamer, de muildierdrijver naar zijn bed, en het meisje naar haar
kamertje ; alleen de beide ongeluksvogels Don Quichote en Sancho konden zich.
niet van hun plaats verroeren.
Nu liet ook de diender den baard van Don Quichote los, en verwijderde
zich om licht te halen en de misdadigers op te sporen en in hechtenis te
nemen. Maar hij vond er geen, want de kastelein had uit voorzorg de lamp uit-

geblazen toen hij naar zijn kamer terugkeerde ; hij was dus gedwongen, naar
den haard te gaan, waar het hem veel tijd en moeite kostte, een ander licht
aan te steken.

ZEVENTIENDE HOOFDSTUK.
Over het verdere verloop der ontelbare rampen, welke de dappere
Don Quichote en zijn trouwe schildknecht Sancho Panza ondergingen in de herberg, die Don Quichote ongelukkigerwijze
voor een kasteel aanzag.
Don Quichote was inmiddels van zijn bewusteloosheid bekomen en riep, op
denzelfden toon, als hij daags te voren zijn schildknecht toegeroepen had, toen
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hij in het Dal der stokslagen uitgestrekt lag : «Vriend Sancho, slaapt gij ?»
slaapt gij, vriend Sancho ?»
t Hoe zou ik kunnen slapen ! dat zou wat zijn !» -- antwoordde Sancho verdrietig en onpleizierig gestemd --- het is, alsof alle duivels mij dezen nacht
onder handen hebben gehad !»
tNu, dat kunt gij werkelijk gelooven ook, — antwoordde Don Quichote —
want ik zou mij al zeer moeten vergissen, als dit kasteel niet betooverd was ;
luister eens — maar wat ik u nu ga zeggen, moet gij mij zweren, tot na mijn
dood geheim te houden.»
eIk zweer heb -- antwoordde Sancho.
elk zeg immers, dat ik het zweer ! — hernam Sancho nogmaals — ik zal
er over zwijgen tot na uw dood, en God gave, dat ik het morgen reeds bekend
kon maken l»
„Hebt gij het dan zoo slecht bij mij, Sancho — vroeg Don Quichote, —
dat gij mij zoo spoedig reeds dood wilt zien ?"
Daarom niet — antwoordde Sancho — maar omdat ik een vijand ben
van iets lang te bewaren, en de zaken niet gaarne bewaar tot zij bedorven zijn."
Het zij hoe het wil vervolgde Don Quichote — ik stel meer vertrouwen
in uw liefde en uw rechtschapenheid. Weet dan, dat mij dezen nacht het zonderlingste avontuur is overkomen, waarop ik mij ooit zal kunnen beroemen ; om
het u in het kort te vertellen, moet gij weten, dat nog maar heel kort te voren
de dochter van den slotheer, het bekoorlijkste en schoonste meisje, dat wijd en
„

,,

zijd te vinden is, bij mij kwam. Wat zal ik u zeggen van de bekoorlijkheid

van deze persoon, wat van haar helder verstand, en wat van al de andere verborgen
zaken, welke ik hier, uit trouw jegens mijn meesteres Dulcinea van Toboso, onbesproken wil laten en stilzwijgend voorbijga ! Alleen dit wil ik u zeggen, dat ofwel de fortuin naijverig was over zooveel geluk, dat mij in den schoot viel,,ofwel, wat waarschijnlijker is, dat, zooals ik reeds gezegd heb, dit kasteel betooverd is, want
nauwelijks was ik in een allerzoetst en liefdevol gesprek met haar gemengd, of
er kwam onverwachts, en zonder dat ik wist vanwaar, een hand, die aan een
of anderen reusachtigen arm moest behooren, en gaf mij zulk een hevigen slag
op mijn wang, dat hij nu nog van bloed druipt ; daarna beukte zij zoodanig
op mij los, dat het nog erger met mij gesteld is, dan gisteren, toen die muildierdrijvers ons wegens de onbetamelijkheden van Rosinante die beleediging
aandeden; hieruit besloot ik, dat de schat der schoonheid dezer dame aan een
betooverden Moor ter bewaking toevertrouwd was, en mij niet gegund mocht
zijn».
En mij dan zeker ook niet, --- antwoordde Sancho — want meer dan vierhonderd Mooren hebben mij zoodanig afgeranseld, dat de slagen van gisteren
daarbij vergeleken taart en honigkoek waren. Maar zeg mij eens, heer, hoe
kunt gij dit een schoon en zeldzaam avontuur noemen, daar wij er toch leelijk
genoeg afgekomen zijn ! U wellicht niet zoo erg, omdat gij die bewuste onvergelijkelijke schoonheid in uw armen hadt, maar ik, wat is mij anders ten deel
gevallen, dan de verschrikkelijkste slagen, die ik ooit in mijn leven ontvangen
heb ? Wee mij, en mijne moeder, die mij gebaard heeft! Ik . ben geen dolend
ridder, en denk wel het nooit te worden, en van alle rampen valt mij toch het
meeste ten deel !»
(Hé! zijt gij ook afgeranseld geworden ?» – viel Don Quichote hem in
de rede.

79
eHeb ik dat dan niet reeds gezegd? De hemel erbarme zich over mijn kinderen ! ' — antwoordde Sancho.
Tob er maar niet over, vriend ! -- hernam Don Quichote -- ik zal aanstonds den kostbaren balsem gereed maken, waardoor wij binnen een oogenblik
genezen zullen zijn.»
De diender was er inmiddels in geslaagd, het licht aan te steken en trad nu
binnen om naar den gewaanden doode te kijken, en toen Sancho hem zoo in
zijn hemd, met een doek om het hoofd, het licht in zijn hand en met toornig
gelaat binnen zag komen, vroeg hij zijn heer : els dat misschien de betooverde
Moor, die nog eens terugkomt, om ons te kastijden, omdat er nog iets in zijn
inktkoker is gebleven?»
eDat kan de Moor niet zijn — antwoordde Don Quichote, — want betooverden laten zich aan niemand zien.»
eAls zij zich niet laten zien, laten zij zich toch voelen — zeide Sancho —
als gij het niet gelooft, kan mijn rug er van medepraten. »
(De mijne kan er ook een woordje van zeggen -- hernam Don Quichote —
maar dit bewijs is nog niet voldoende, om te gelooven, dat het de betooverde
Moor is.
De diender kwam naderbij en was ten hoogste verbaasd, nu hij hen zoo kalm
met elkander in gesprek vond. Don Quichote lag daar nog altijd met open
mond, zonder zich te kunnen verroeren, geheel geradbraakt en bepleisterd. De
diender trad op hem toe en zeide : (Wei, hoe gaat het, brave man ?
(In uw plaats zou ik wat beleefder spreken ! , — antwoordde Don Quichote
is men hier te lande gewoon, aldus tot dolende ridders te spreken, vlegel ?»
Toen de diender zich op deze wijze hoorde toegesproken door een zoo haveloozen kerel, ontstak hij in woede; hij hief de gevulde lamp omhoog en wierp
haar Don Quichote met zooveel heftigheid naar het hoofd, dat hij zijn schedel
bijna verbrijzeld had, en daar nu alles in duisternis gehuld was, maakte hij zich
aanstonds uit de voeten.
Sancho echter zeide : (Waarachtig, heer, dat is de betooverde Moor ! den
schat moet hij voor anderen bewaken, voor ons heeft hij niets dan stompen en
lampen om mede te werpen!»
tja, — hernam I)on Quichote -- maar men moet niet veel waarde hechten
aan dergelijke tooverijen, noch er zich boos of toornig over maken ; daar zij
namelijk van onzichtbaren en hersenschimmigen aard zijn, weet men niet, hoe
men zich zal wreken, hoe men het ook aanlegt. Sta op, Sancho, als gij kunt,
en roep den heer van dit kasteel ; verzoek hem, mij een weini g olie, wijn, zout
en romarijn te geven, om den heilzamen balsem te kunnen bereiden, want ik
geloof werkelijk, dat ik er nu behoefte aan heb ; de wonde, welke dat spook
mij toegebracht heeft, bloedt hevig»,
Sancho stond onder groote pijnen in zijn ribben op en strompelde in de
duisternis naar de kamer van den kastelein; onderweg ontmoette hij echter den
diender, die hem vroeg, hoe het met zijn vijand was afgeloopen, en zeide tot
hem : cHeer, wie gij ook zijt, wees zoo goed ons een weinig romarijn, olie,
zout en wijn te geven ; wij hebben dit noodig om een der beroemdste dolende
ridders, welke op aarde bestaan, te genezen; hij ligt in zijn kamer zwaar gewond
door den betooverden Moor, die hier in deze herberg vertoeft.»
Toen de diender hem zoo hoorde spreken, hield hij hem voor een krankzinnige en daar het reeds dag begon te worden, opende hij de deur van de
herberg, riep den kastelein en zeide hem, wat de arme drommel verlangde. De
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kastelein gaf hem alles en Sancho bracht het naar Don Quichote, die zijn hoofd
met zijn handen vasthield en klaagde over de pijn, welke de lamp hem veroorzaakt had, ofschoon zij hem niets anders dan een paar flinke builen had bezorgd, want wat hij voor bloed hield, was niets dan zweet.
Hij nam zijn geneeskundige stoffen, mengde ze door elkander, roerde er in
en liet ze koken, totdat het drankje gaar was. Daarna verzocht hij een fleschje
om er het vocht in te gieten, en daar er in de herberg geen te vinden was,
besloot hij, het in een blikken oliekannetje te doen, dat de kastelein
hem verschafte. Vervolgens bad hij over het kannetje meer dan tachtig
Onze Vaders en evenveel Ave Maria's, Salve's, en Credo's en deed ieder woord
vergezeld gaan van een kruis, ten teeken van zegening.
Sancho, de kastelein en de diender waren aanwezig bij deze geheele scene ;
de muilezeldrijver was reeds in stilte naar buiten geslopen, om naar zijn dieren
te kijken.
Toen Don Quichote gereed was, wilde hij aanstonds de proef nemen van de
voortreffelijkheid van dezen zijns inziens kostbaren balsem, en dronk er van op,
hetgeen niet meer in het oliekannetje ging, en daarom in de pan, waarin het
gekookt was, overgebleven was -- bijna een half glas.
Nauwelijks was dit echter geschied, of hij moest zoo overvloedig braken, dat
er niets meer in zijn Fnaag achterbleef. De angst en de benauwdheid bij het
braken deed hem zoo hevig zweten, dat hij verzocht, hem toe te dekken en
alleen te laten.
Zij deden dit en hij sliep meer dan drie uren lang, waarna hij ontwaakte, en
zich in al zijn leden zoo verkwikt gevoelde, dat hij zich hersteld achtte, en werkelijk geloofde, dat het de echte balsem van Tierabras was en hij met dit middel zich voortaan in alle vechtpartijden, geschillen en twisten kon mengen, hoe
gevaarlijk zij ook mochten zijn.
Sancho Panza, die de genezing van zijn heer eveneens als een wonder beschouwde,
verzocht hem om het overige van de pan, wat nu juist geen geringe hoeveelheid was.
Don Quichote willigde zijn verzoek in en met beide handen de pan vastgrijpende, dronk hij met goed vertrouwen en met nog beteren eetlust de rest in één
teug uit, het moest wel niet veel minder geweest zijn, dan zijn heer gedronken had.
De maag van den armen Sancho scheen inmiddels niet zoo prikkelbaar te
zijn, als die van zijn heer, want alvorens het bij hem tot braken kwam, veroorzaakte de drank hem zooveel benauwdheid en akeligheid, zooveel angstzweet
en een zoo groote flauwte, dat hij bijna met zekerheid zijn laatste uur wa ande
gekomen ; en in zijn pijn en angst verwenschte hij den balsem, en den bandiet
die hem dezen gegeven had.
Toen Don Quichote hem in dezen toestand zag, zeide hij : tik geloof, Sancho,
dat al uw ellende hiervan komt, dat gij niet tot ridder geslagen zijt ; het komt
mij voor dat dit drankje ook dengenen niet goed kan bekomen, die het niet
zijn' .

«Als uwe Hoogheid dit wist, antwoordde Sancho — God zij mij en mijn
kinderen genadig ! waarom hebt gij mij dan laten drinken ?»
Op dit oogenblik begon het drankje te werken en de arme schildknecht had
een ontlasting langs beide kanalen met zooveel aandrang, dat zoowel de biezen
mat, waarop hij zich nedergelegd had, als de deken van zeildoek, waarmede hij
zich toedekte, niet meer te gebruiken waren. Tegelijkertijd zweette hij en werd
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door zulke stuiptrekkingen aangevallen, dat niet alleen hijzelf, maar ook alle
anderen geloofden, dat hij den laatsen adem ging uitblazen.
Deze stormachtige bui duurde twee uren. Toen zij voorbij was, gevoelde hij
zich niet zoo wel als zijn heer, maar zwak en afgemat, zoodat hij 'zich niet
overeind kon houden.
Don Quichote echter, die zich verkwikt en hersteld gevoelde, had weder lust
om te vertrekken en op avonturen uit te gaan ; want iedere minuut, die hij
hier nog langer bleef, scheen hem een tekortkoming aan de wereld, en aan hen
die zijn bescherming en bijstand noodig hadden, en zijn balsem boezemde hem
een heel bijzondere vastberadenheid en zelfvertrouwen in.
Aangewakkerd door dit verlangen, zadelde hij zelf zijn Rosinante en tuigde
den ezel van zijn schildknecht op, waarna hij hem behulpzaam was, om zich
aan te kleeden en zijn rijdier te bestijgen. Eindelijk sprong hij eveneens te
paard, en nam uit een hoek van de herberg een stang, die daar stond, om er
zich als een lans van te bedienen.
Alle aanwezigen in de herberg, meer dan twintig in getal, stonden verbaasd
in de rondte, ook de dochter van den kastelein keek hem verwonderd aan, hij
verloor haar niet uit het oog en slaakte nu en dan een zucht die dof klonk,
alsof zij uit het diepste zijner ingewanden opsteeg ; de omstanders echter, althans
zij, die hem den vorigen nacht hadden zien bepleisteren, dachten dat hij alleen
zuchtte van pijn in de lenden.
Toen zij eindelijk beiden op hun dieren zaten en aan de deur van de herberg waren
gekomen, riep hij den kastelein en zeide op plechtigen toon :
«Talrijk en groot zijn de gunstbewijzen, heer slotvoogd, die ik in uw kasteel ontvangen heb ; alle dagen mijns levens zal ik mij u met dankbaarheid herinneren. Kan ik u vergelden, door u op een vijand te wreken, die u eenig
onrecht aangedaan heeft, weet dan, dat het mijn plicht is de zwakken bij te
staan, de verdrukkers te wreken en de booswichten te straffen. Denk eens na,
en wanneer gij iets vindt, dat gij mij kunt opdragen, zeg het dan zonder schroom !
want ik beloof u bij den riddereed, dien ik gezworen heb, dat ik al uwe verlangens ten uitvoer zal brengen en u voldoening zal verschaffen.»
De kastelein antwoordde hem op niet minder bedaarden toon : «Heer ridder,
uwe Hoogheid behoeft geen enkel onrecht voor mij te wreken want ik weet
mij zelf wel wraak te verschaffen, wanneer men mij beleedigt. Ik verlang van
Uwe Hoogheid niets anders, dan dat gij mij voor uw nachtverblijf in de herberg
betaalt, en wel voor het voeder en het stroo der beide dieren , alsmede voor
het avondeten en de bedden.»
t Hé, is het hier dan een herberg ? — hernam Don Quichote».
tEn nog wel een zeer fatsoenlijke ! , — antwoordde de kastelein.
«Dan heb ik tot dusverre in een dwaling verkeerd — vervolgde Don Quichote —
want ik heb werkelijk geloofd, dat het een kasteel was, en geen kleintje! Daar
het echter geen kasteel maar een herberg is, moet gij mij omtrent de betaling
verontschuldigen ; ik kan niet handelen tegen de wetten van de orde der dolende
ridders, waarvan men stellig weet, dat zij in een herberg, waar zij hun intrek
namen, nooit betaald hebben voor verblijf of voor iets anders ; immers men is
hun eene welwillende ontvangst schuldig ten loon voor de groote moeite en
zorgen, waaronder zij gebukt gaan door zich dag en nacht, des zomers en des
winters, te voet of te paard, onder honger en dorst, bij koude en hitte, bij guur
weder en allerhande ongerieven ter wereld blootstellen).
«Dar kan mij weinig schelen — hernam cie kastelein -- betaal mij, wat gij
9
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mij schuldig zijt, en laat mij met rust met uw geklets en de ridderschap,
want ik heb met niets anders noodig, dan met te ontvangen hetgeen mij
toekomt'.
«Gij zijt een dwaze, gemeene kroeghouder» hernam Don Quichote, gaf
Rosinante de sporen, haalde zijn stang of lans in en vloog de herberg uit,
zonder dat iemand hem kon weerhouden. Zonder om te kijken, of zijn schildknecht hem volgde, draafde hij een goed eind voort.
Toen de kastelein hem zoo zag wegrennen, zonder betaald te hebben, liep hij
op Sancho toe, om verhaal op hem te nemen ; maar deze beweerde, dat ook hij
niet behoefde te betalen, omdat zijn heer niet betaald had ; want, nu hij de
schildknecht van een dolenden ridder was, gold voor hem dezelfde regel als
voor zijn heer, namelijk niets te betalen in logementen en herbergen.
De kastelein ontstak hierover in woede en bedreigde hem, in geval hij niet betaalde, dat hij het hem betaald zou zetten op eene wijze dat hij er spijt van
zou hebben.
Maar Sancho antwoordde, dat hij, volgens de wet der ridderschap, waaraan
zijn heer trouw gezworen had, evenmin een cent zou betalen, al moest het hem
zijn leven kosten, want het erkende en aloude gebruik der dolende ridderschap
moest door hem niet verloren gaan en de schildknechten moesten zich later niet
kunnen beklagen, noch hem verwijten, dat hij hun rechtmatige aanspraken op
eenigerlei wijze verzwakt had.
De ongeluksster van den armen Sancho wilde echter dat er onder de gasten
in de herberg vier lakenwevers van Segovia, drie marskramers van Cordova, en
twee bewoners van de markt van Sevilla waren, allen lastig, slim, ondeugend
volk. Dezen grepen, als door één geest bezield, Sancho aan en trokken hem
van zijn ezel. Een hunner liep naar binnen om de lakens van den kastelein te
halen ; daarna wierpen zij hem er op, en keken naar boven, maar ziende, dat
de zoldering een weinig te laag was voor hetgeen zij gingen uithalen, besloten
zij naar buiten op de plaats te gaan, die slechts door den hemel overwelfd was ;
hier begonnen zij Sancho, na hem midden op het laken gelegd te hebben, in
de hoogte te slingeren en grappen met hem uit te halen, als met een hond in
de vasten. Het geschreeuw dat de arme gesolde uitstiet was zoo hevig, dat
het zijn meester ter oore kwam, die, stil staande om oplettend te luisteren,
meende dat hem een nieuw avontuur overkwam, totdat hij duidelijk vernam, dat degene die schreeuwde, zijn schildknecht was ; de teugels dus
wendend, kwam hij in galop naar de herberg, en deze gesloten vindende,

reed hij haar om, ten einde te zien, of hij gelegenheid vond om binnen te
komen ; maar hij was nog niet aan de muren der plaats gekomen, die niet
zeer hoog waren, of hij zag het ondeugende spel, dat men met zijn schildknecht
dreef. Hij zag -hem rijzen en dalen in de lucht met zooveel bevalligheid en
vlugheid, dat, indien de toom het hem had toegelaten, hij ongetwijfeld zou
gelachen hebben. Hij beproefde van zijn paard op den muur te klimmen, maar
hij was zoo gebeukt en afgemat, dat hij zelfs niet van het paard kon stijgen ;
en zoo begon hij boven van zijn paard zooveel scheldwoorden en verwijtingen
te richten tot degenen, die Sancho solden, dat het niet mogelijk is ze met
juistheid weer te geven ; daarom echter hielden dezen met hun gelach en hun
werk niet op, en staakte de vliegende Sancho zijne klachten niet, afgewisseld
nu eens door bedreigingen, dan weder door smeekingen ; maar het hielp weinig,
ja niets, totdat zij hem van loutere vermoeidheid lieten gaan. Zij haalden zijn
ezel en plaatsten hem er op ; zij deden hem zijn mantel om, en de meewarige

Maritórnes, hem zoo afgemat ziende, vond goed hem te verkwikken met een
kan water ; zij haalde het dus uit den put, opdat het des te koeler zou z_.
Sancho nam het aan en het aan zijn mond brengende, vernam hij de stem
van zijn meester, die hem toeriep : «Zoon Sancho, drink geen water ! jongen,
drink het niet, want het zal u dooden ; kijk, hier heb ik den heiligen balsem)
(en hij liet hem het kannetje zien) : «met twee druppels, die gij daarvan inneemt, zult gij ontwijfelbaar herstellen.)
Bij deze woorden keek Sancho hem van ter zijde aan en schreeuwde nog
harder : «Heeft u soms vergeten, dat ik geen ridde r ben. of wilt gij, dat ik
mijn ingewanden uitspuw, die mij dezen nacht zijn overgebleven ? Bewaar uw
vocht, bij alle duivels, en laat mij begaan : A — en zoodra hij dit gezegd had,
begon hij te drinken ; maar toen hij bij de eerste teug merkte, dat het water
was, wilde hij niet doordrinken, maar verzocht Maritórnes, dat zij hem wat
wijn zou halen ; zij deed dit met alle liefde en betaalde het met haar eigen
geld, want men zeide van haar, dat, ofschoon zij in dien stand was, zij toch
nog een tintje had van een Christenmensch. Zoodra Sancho gedronken had,
zette hij de hielen in zijn ezel en terwijl de poort van de herberg wagenwijd
openging, reed hij er uit, uiterst vergenoegd, niets te hebben betaald en er
naar zijn zin te zijn uitgekomen, al was het dan ook geweest ten koste van
zijne gewone borgen, namelijk zijn schouders. Weliswaar hield de kastelein
zijn valies in betaling zijner schuld achter, maar Sancho miste het niet, zoo
verward van zinnen reed hij weg. De kastelein wilde de poort met den grendel
sluiten, zoodra hij hem buiten zag, maar dit lieten de dekensollers niet toe,
een volkje, dat al ware Don Quichote inderdaad een der dolende ridders
van de Ronde Tafel geweest, zij er toch geen oortje om zouden gegeven
hebben.

IIOOFDSTI.Jk. XVIII.

Waarin het gesprek verhaald wordt, dat Sancho Panza met
zijn heer Don Quichote hield, en andere avonturen,
waardig om verhaald te worden.

Sancho kwam zoo zwak en uitgeput bij zijn heer aan, dat hij zijn ezel niet
kon aanzetten. Zoodra Don Quichote hem zoo zag, zeide hij : „Nu ben ik over-

tuigd, goede Sancho, dat dit kasteel of deze herberg zonder twijfel betooverd
is, want wat konden zij, die zich zoo wreedaardig met u vermaakten, anders
wezen dan spoken en volk uit de andere wereld ? ik houd dit voor zeker, omdat ik heb bemerkt, dat, toen ik over den muur van de plaats naar de bedrijven van uw droevig treurspel stond te kijken, het mij niet mogelijk was er
over heen te klimmen, en evenmin van Rosinante kon afstijgen, omdat zij mij
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betooverd moeten hebben : want ik zweer u bij hetgeen ik ben, dat, indien ik
er overheen had kunnen klimmen of afstijgen, ik u gewroken zou hebben, dat
die deugnieten en schelmen de grap nooit zouden hebben vergeten, al wist ik
ook, dat ik daarmede de wetten der ridderschap overtrad, die, zooals ik u
reeds dikwijls gezegd heb, niet toelaten, dat een ridder de handen slaat aan
wie het niet is , tenzij ter verdediging van zijn eigen leven en persoon in een
geval van dringende noodzakelijkheid."
,,Ook ik zou mij gewroken hebben, indien ik het had kunnen doen, of ik
ridder geslagen was of niet, maar ik kon niet : ofschoon ik het er voor houd,
dat zij, die met mij gekscheerden, geen spoken of betooverde lieden waren,
zoo als u zegt, maar menschen met vleesch en beenen zooals wij, en allen,
naar ik hen hoorde noemen, toen zij mij solden, hadden hun namen, want de
een heette Pedro Martinez, en de ander Tenorio Ferandez, en de waard hoorde
ik dat heette Juan Palomeque de Linksche ; zoodat het niet kunnen klimmen
over den plaatsmuur en het niet van 't paard kunnen stijgen, aan iets anders
lag, dan aan betoovering ; en wat mij uit dit alles helder blijkt, is, dat die
avonturen, die wij loopen zoeken, ons bij slot van rekening tot zooveel rampen
zullen brengen, dat wij niet meer zullen weten wat onze rechtervoet is ; mij
dunkt het dus, naar mijn kleine verstand, beter, dat wij naar ons dorp terugkeeren nu het oogsttijd is, en op onze zaken pasten en ophielden met van
den hak op den tak en van den regen in den drup te loopen, zooals men zegt."
„Wat weet gij weinig, Sancho," antwoordde Don Quichote, „van den gang
van zaken in het ridderwezen ; houd u maar stil en heb geduld : de dag zal
wel komen, waarop gij met eigen oogen zien zult, welk eene eervolle zaak het
is, dit beroep uit te oefenen : of zeg mij, welk grooter genoegen kan er in de
wereld bestaan, of welk genot kan het overwinnen in een veldslag en het
zegevieren op zijn vijand evenaren ? ongetwijfeld niets !"
,,Het zal wel zoo zijn," antwoordde Sancho, „ofschoon ik het niet weet ;
alleen weet ik, dat, sinds wij dolende ridders zijn, of dat uwe Hoogheid het
is (want ik heb geen reden om mij onder dat eervol getal te rekenen ), wij nog
nooit in een veldslag hebben overwonnen, dan in dien met den Biscajer, en
daar kwam uwe Hoogheid nog af met een half oor en een halven helm minder ; en sedert dien tijd is alles stokslagen en nog eens stokslagen, vuistslagen
en nog eens vuistslagen geweest, terwijl ik als toegift de dekensolling heb gekregen, wat mij overkomen is van betooverde lieden, op wie ik mij niet kan
wreken, om te ondervinden, hoe ver het genot gaat van de overwinning op
den vijand, zooals gij zegt.)
c Daar heb ikspijt genoeg van en gij moet het ook hebben, Sancho l, antwoordde Don Quichote, (mar in het vervolg zal ik zorgen een zwaard in handen te hebben, dat zoo kunstig bewerkt is, dat hem, die hem voert, geenerlei
soort van tooverijen kan schaden; en het zou wel kunnen zijn, dat de fortuin
mij dat van Amadis overzond, toen hij de ridder van het Vlammend Zwaard
heette, dat een van de beste zwaarden was van eenig ridder ter wereld, want
behalve dat het de bedoelde kracht bezat, sneed het als een scheermes, en er
was geen wapenrusting, hoe sterk en betooverd zij ook wezen mocht, die er tegen
bestand was.
ilk ben zoo gelukkig), zeide Sancho, eclat indien dit zoo was en uwe Hoogheid zulk een degen vond, hij alleen ten dienste en voordeele zou strekken van
hen, die den ridderslag hadden ontvangen evenals de balsem, en de schildknechten kunnen op hun duim zuigen.)
.,
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«Vrees dat niet, Sancho', zeide Don Quichote, « de Hemel zal het wel beter
met u maken.)
Onder deze gesprekken reden Don Quichote en zijn scheldknecht voort, totdat Don Quichote zag, dat op den weg, dien zij volgden, cene groote en dikke
stofwolk naderde ; deze ziende wendde hij zich tot Sancho en zeide : t Dit is de
dag, Sancho, waarop het goede zich zal openbaren, dat mijn fortuin voor mij
bewaart ; dit is de dag, zeg ik, waarop zich, zoo ooit, de dapperheid van mijn
arm zal vertoonen en waarop ik daden moet verrichten, die in het boek der
faam voor alle volgende eeuwen opgeteekend zullen blijven. Ziet gij die stofwolk, die daar opstijgt, Sancho ? Zij wordt opgeworpen door een talrijk leger,
dat, uit onderscheidene en tallooze volken bestaande, hierheen komt.'
In dat geval moeten het er twee zijn," zeide Sancho, „want van gindschen
tegenovergestelden kant verheft zich eveneens een dergelijke stofwolk".
Don Quichote keerde zich om en zag dat het inderdaad zoo was ; en zich
bovenmate verblijdende, dacht hij zonder eenigen twijfel, dat het twee legers
waren, die zich kwamen ontmoetten en slag leveren in het midden van deze
uitgestrekte vlakte, want hij had te allen tijde zijn verbeelding gevuld met die
veldslagen. betooveringen, lotgevallen, buitensporigheden, liefdegevallen en uitdagingen, die in de ridderromans verteld worden, en alles wat hij zeide, dacht
of deed, was op dergelijke zaken gericht. De stofwolken, die hij had gezien,
werden door twee groote kudden schapen en rammen opgeworpen, die op denzelfden weg van twee verschillende kanten aankwamen en vanwege het stof niet
zichtbaar waren voordat ze dichtbij waren ; en Don Quichote verzekerde dat
het heirlegers waren, zoodat Sancho het eindelijk geloofde en zeide : Maar heer,
wat moeten wij doen?"
„Wat ?" riep Don Quichote, „wel, de behoeftigen en zwakken beschermen en
helpen ; gij moet weten, Sancho, dat het leger, dat daar in de verte aankomt,
wordt aangevoerd en bestuurd door den grooten keizer Alifanfaren, heer van
het groote eiland Taprobana : en dat andere, dat achter mijn rug optrekt, is
dat van zijn vijand, den koning der Garamanten, Pentapolin met de Opgestroopte Mouw, omdat hij altijd ten strijde trekt met den rechterarm ontbloot."
„Maar waarom zijn die twee heeren zoo vijandig jegens elkander ?" vroeg
Sancho.
„Zij zijn boos", antwoordde Don Quichote, omdat die Alifanfaren een dolle
heiden is en verliefd op de dochter van Pentapolin, die eene zeer schoone en
buitengewoon bevallige jonkvrouw is en eene Christinne : haar vader wil haar niet
geven aan den heidenschen koning, als hij niet eerst de wet van zijn valschen
profeet Mahomet vaarwel zegt en zich tot de zijne bekeert."
Bij mijn baard", zeide Sancho, „Pentapolin handelt zeer goed en ik moet
hem helpen, zooveel ik kan."
Daarin zult gij uw plicht doen, Sancho", zeide Don Quichote, „want om in
dergelijke veldslagen mede te doen, is het geen vereischte tot ridder geslagen
te. zijn.)
Dat tref ik goed", antwoordde Sancho, ,,maar waar zullen wij dezen ezel laten,
om zeker te zijn hem te zullen vinden als de strijd voorbij is, want zich op
zulk een vervoermiddel daarin te begeven, geloof ik niet, dat tot heden in gebruik is."
„Dat is ook zoo", zeide Don Quichote ; „het beste, wat gij doen kunt, is hem
,,
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aan zijn lot over te laten. of hij verloren gaat of niet, want wij zullen zooveel

paarden hebben, nadat wij overwinnaars zijn geworden, dat zelfs Rosinante ge-
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vaar loopt, dat ik hem voor een ander ruile ; maar wees oplettend en kijk toe,
want ik zal u de voornaamste ridders aanwijzen, die zich in deze beide legers
bevinden, en opdat gij ze beter moogt zien en leeren kennen, laat ons naar
gindsche hoogte gaan, vanwaar men de beide legers moet kunnen gadeslaan."
Zij deden alzoo en plaatsten zich op een heuvel, van waar men de twee kudden duidelijk zou gezien hebben, welke voor Don Quichote legers vormden, indien
de wolken van stof, welke zij deden oprijzen, hun niet het gezicht hadden belemmerd en verblind ; maar met dat al, in zijne verbeelding ziende wat hij niet
zag en wat niet bestond, begon hij met luider stemme aldus te spreken : ,,De
ridder, dien gij ziet in gele wapenrusting, en die in zijn schild een gekroonde
leeuw voert, rustende aan de voeten eener jonkvrouw, is de dappere Laurcalco,
heer van de Zilveren Brug ; de andere met eene wapenrusting met gouden
bloemen, die in zijn schild drie kronen van zilver voert op een azuren veld, is
de gevreesde Micocolemba, Groothertog van Quirocia; die andere met zijne
reusachtige leden, die aan zijn rechterhand staat, is de onverschrokken Brandabarbaran van Boliche, heer van de drie Arabiën : het is degene, die met die
slangenhuid is uitgerust en als schild een deur draagt, welke, naar men zegt,
een der deuren des tempels is, welken Simson omverwierp, toen hij bij zijn
dood zich op zijne vijanden wreekte. Maar wend uwe oogen naar gindsche zijde
en gij zult vOOr en aan den spits van dat andere leger zien den steeds overwinnenden en nooit overwonnen Timonel van Carcachona, Prins van Nieuw-Biscaje, wiens wapenrusting in vier kleuren schittert, namelijk azuur, groen, zilver
en goud en die in zijn schild een kat van goud voert op een bruin veld met
het devies : „miau", 't welk het begin is van den naam zijner dame,
die, naar men zegt, de onvergelijkelijke Miaulina is, dochter van den
Hertog van Alfeniquen in Algarve : die andere, die de lenden van dat
sterke krijgspaard drukt en bezwaart, die wapenen draagt wit als sneeuw en
wiens schild blank is en zonder eenig kenteeken, is een nieuw ridder, van de
Fransche natie, genaamd Pierres Papin, heer der baronniën van Utriqe ; die
andere, die met de ijzeren hielen de zijden prikt van die bonte en vlugge zebra
en zilveren klokken in een azuren veld als wapen voert, is de machtige Hertog
van Nervië, Esparraginlards van het Woud, die in zijn schild een opgeschoten
aspergiestruik voert met een devies in het Castiliaansch, dat aldus luidt : „Mijn
geluk groeit nog."
En in dezer voege noemde hij vele ridders op van de eene en de andere
slagorde, die hij zich voorstelde ; en van allen duidde hij de wapens, kleuren,
zinnebeelden, en spreuken uit zijn hoofd aan, vervoerd door de verbeelding
zijner nooit geziene dwaasheid, en zonder op te houden ging hij voort met te
zeggen : „Deze voorste ruiterschaar vormen krijgsbenden van onderscheidene
natiën ; hier zijn zij, die de zoete wateren drinken van den vermaarden Xanthus ;
de bewoners der Massilische bergen ; zij die het fijnste goudpoeder ziften in
gelukkig Arabië ; zij die de beroemde en frissche stroomen genieten van den
helderen Thermodon ; zij die langs vele en onderscheiden wegen den gouden
Pactólus afleiden ; de Numiden, te mistrouwen in hunne beloften ; de Perzen,
.

vermaard om boog en pijlen ; de Parthen : de Meden, die vluchtende strijden;

de Arabieren met vervoerbare tenten ; de Scythen, zoo wreed als zij blank zijn;
de Aethiopiers met doorboorde lippen, en tallooze andere natiën, wier aangezichten ik ken en zie, ofschoon ik mij hare namen niet herinner. In die andere
ruiterschaar komen zij, die de kristallijnen stroomen drinken van de olijvenkweekende Betis ; zij, die hun aangezichten wasschen en reinigen met het nat
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van de :mmer rijke en gouden Taag zij die de vruchtbare wateren genieten
-

van de goddelijke Genii zij die de Tartessische vlakten betreden, zoo over-

vloedig in weiden ; zij die zich verheugen in de Elysische weiden van Xerez;
de Manchaners, rijk en bekranst met gouden korenaren ; de in ijzer gekleeden,
oude overblijfselen van het Gothische bloed ; zij die zich in de Pisuerga baden,
beroemd om de kalmte van haar stroom ; zij, die hunne kudde weiden in de
uitgestrekte landerijen van de kronkelende Guadiana, vermaard om haar verborgen loop ; zij, die beven van de koude der boschrijke Pyreneeën en van de
witte vlokken van den verheven Appennijn : in één woord, alle volkeren, welke
geheel Europa in zich omsluit.
Hemel ! hoeveel provinciën telde hij op, hoeveel natiën noemde hij, aan elke
met verwonderlijke vlugheid de karakters gevende, die haar kenmerkten, geheel
verzonken in hetgeen hij gelezen had in de leugenboeken, waarvan hij doortrokken was. Sancho Panza hing aan zijn lippen zonder een woord te spreken
en draaide van tijd tot tijd zijn hoofd om, om te zien, of hij de ridders en reuzen
ontwaarde, die zijn meester opnoemde, en daar hij er geen een bespeurde,
zeide hij :" Heer, de duivel haal me, indien met dat al een mensch, of een
reus, of een ridder, van allen die gij daar opnoemt, zich laat zien ; ten minste
ik zie ze niet ; misschien zal alles tooverij zijn evenals de spoken van dezen
nacht."
,Hoe kunt gij zoo spreken ?" antwoordde Don Quichote : „hoort gij niet het
hinniken der paarden, het schetteren der klaroenen, het geraas der trommen ?"
.,Ik hoor niets anders," antwoordde Sancho, „dan veel geblaat van schapen
en rammen ;" — en dat was de waarheid, want reeds kwamen de twee kudden
naderbij.
De vrees, die u bezielt," zeide Don Quichote, „maakt, Sancho, dat gij niet
goed ziet en hoort : waut een van de uitwerkingen der vrees is de zinnen te
verwarren en te maken, dat de dingen niet lijken wat zij zijn ; maar indien gij
zoo bang zijt, ga dan maar wat op zijde en laat mij alleen : want ik ben alleen
sterk genoeg om de overwinning te schenken aan de partij, waaraan ik mijn
bijstand verleen ;" en dit zeggende, gaf hij Rosinante de sporen en zijn lans
geveld hebbende daalde hij van den heuvel af als een bliksemstraal. Sancho
schreeuwde hem na : Keer om, heer Don Quichote, want ik zweer u, het zijn
rammen en schapen, die gij gaat aanvallen : keerom ! o ongelukkige vader, die
mij het leven schonk ! wat dwaasheid is dat ! zie toch, dat er geen een reus is,
noch ridder, noch katten, noch wapenen, noch schilden, gevierendeeld of geheel,
noch zilveren klokken in azuren velden, noch de duivel ! wat doet hij toch ?
arme zondaar, die ik ben voor God !"
Don Quichote stoorde zich niets hieraan, maar ging zijn gang, luide roepende :
„Op ridders, gij die de banieren volgt van den dapperen Keizer Pentapolin

met de Opgestroopte Mouw, volgt mij allen, gij zult zien hoe gemakkelijk ik
hem wraak zal verschaffen op zijn vijand, Alifanfaron van Taprobana."
Dit zeggende reed hij midden in de kudde schapen en begon ze met zijn
lans te doorsteken met zooveel onverschrokkenheid alsof hij in werkelijkheid
zijn doodvijanden doorstak. De herders en drijvers, die de kudde vergezelden,
schreeuwden hem toe, dat te laten ; maar ziende, dat dit niets hielp, maakten
zij hun slingers van hun lenden los en begonnen hem steenen om de ooren te
werpen zoo groot als vuisten. Don Quichote gaf om geen steenen, integendeel,
heen en weder rijdende, riep hij : „Waar zijt gij, trotsche Alifanfaron, kom tot
mij : ik ben een ridder op mij zelven. die alleen wensch uwe krachten te meten
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en u van het leven te berooven tot loon van 't leed dat gij den dapperen Pentapolin, den Garamant, aandoet."
Op dit oogenblik kwam een keisteen uit de beek hem in de zijde treffen
en deukte hem twee ribben in het lijf. Zich zoo mishandeld voelende, twijfelde
hij niet, of hij was dood of zwaar gewond, en zich zijn drank herinnerende,
nam hij zijn kannetje, zette het aan zijn mond en begon het vocht in zijn
maag te gieten ; maar voordat hij klaar was met in te nemen wat hem dacht
voldoende te zijn, kwam er een tweede steen en trof zijn hand, met het kannetje er in, zoo goed, dat het in stukken vloog, hem onderweg drie of vier
tanden en kiezen uit zijn mond medenemende en twee vingers van zijn hand
ernstig kwetsend. Zoo hevig was de eerste worp en zoo hevig was de tweede,
dat de arme ridder genoodzaakt was van het paard te zakken. De herders
naderden hem en dachten, dat zij hem gedood hadden ; en zoo verzamelden
zij met groote haast hunne kudde, laadden de gedoode dieren op, meer dan
zeven in getal, en trokken zonder verder onderzoek heen. Al dien tijd stond
Sancho op den heuvel te kijken naar de dwaasheden, die zijn meester uithaalde
en trok zich den baard uit, het uur en het oogenblik verwenschend, waarop
de fortuin hem in kennis met hem had gebracht ; hem vervolgens op den grond
gevallen ziende en dat de herders waren heengegaan, daalde hij van den
heuvel af, kwam bij hem en vond hem in zeer slechten toestand, ofschoon hij bij
zijn zinnen was gebleven ; hij zeide tot hem : Zeide ik het niet, Heer Don Quichote, dat gij moest terugkeeren, en wat gij gingt aanvallen geen legers maar
kudden schapen waren ?»
Wat kan die bandiet van 'n toovenaar, mijn vijand, alles veranderen en namaken ! weet, Sancho, dat het eene lichte zaak voor dezulken is, om te doen
verschijnen wat zij willen, en die booswicht, die mij vervolgt, nijdig op den
roem, dien ik in dezen veldslag moest behalen, heeft de scharen van vijanden
veranderd in kudden schapen : en anders, doe één ding, Sancho, bij mijn leven!
opdat gij uit den droom raakt en ziet, dat het waarheid is wat ik u zeg : bestijg
uw ezel en volg hen voor de grap, dan zult gij zien, hoe zij, zich verwijderende,
een klein eindje van hier zich zullen veranderen in hun vorigen toestand en
geen schapen meer zullen zijn, maar menschen, staande en gaande zooals ik
u hen eerst afschilderde ; maar ga nu niet, want ik heb uwe hulp en genegenheid noodig; kom bij mij en kijk eens hoeveel kiezen en tanden ik mis, want
het komt mij voor, alsof er mij niet één meer in mijn mond is gebleven).
Sancho kwam zoo dicht bij, dat hij hem de oogen bijna in zijn mond stak,
en dit gebeurde juist toen de balsem gewerkt had in de maag van Don Quichote,
zoodat op dit oogenblik, dat Sancho hem in den mond keek, hij nog sneller
dan een geweer alles loosde wat hij binnen had, en het altemaal in den baard
spoot van den meewarigen schildknaap.
r Heilige Maria', riep Sancho, t wat is mij overkomen ? deze zondaar is ongetwijfeld doodelijk gewond, daar hij bloed spuwt ; maar er wat nauwkeuriger
naar kijkend, merkte hij aan de kleur, den smaak en de reuk, dat het geen
bloed was, maar de balsem uit het kannetje, dien hij hem had zien drinken ;
en hij werd hiervan zoo misselijk, dat hij, terwijl zijn hart zich omdraaide, zijn
ingewanden leegspoot op zijn heer zelven, zoodat zij beiden in een heerlijken
toestand verkeerden. Sancho liep naar zijn ezel, om iets uit het valies te krijgen,
ten einde zich af te vegen en zijn meester te verzorgen, en toen hij het niet
vond,. was hij op het punt van zijn verstand te verliezen ; hij verwenschte zich
opnieuw en nam in stilte het besluit, zijn meester te verlaten en naar zijn dorp
.
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teru g te keeren, al verloor hij ook het loon voor zijn dienst en de hoop op
het bestnur van het beloofde eiland. Intusschen stond Don Quichote op en
met zijn linkerhand voor zijn mond, opdat zijne overige tanden ér niet zouden
uitvallen, greep hij met de andere de teugels van Rosinante, die zich niet van
de zijde van zijn meester bewogen had (zoo trouw en goed van aard was hij)
en ging naar de plaats, waar zijn schildknaap met de borst tegen zijn ezel stond
te leunen, de hand aan het hoofd als iemand, die zeer diep nadacht ; Don Quichote hem ziende in zoo groote droefheid, zeide : (Wee; Sancho, dat de eene
mensch niet méér is dan een ander, wanneer hij niet meer dan een ander doet:
al die stormen, die ons overkomen, zijn teekenen, dat het weder spoedig zal
ophelderen ; en het moet ook goed met ons gaan, omdat het niet mogelijk is,
dat het kwade en het goede steeds voortduren ; hieruit volgt, dat, daar het kwade
lang geduurd heeft, het goede nu nabij is : daarbij moet gij u niet beklagen
over de rampen, die mij overkomen, want gij hebt er toch geen deel aan.»
( Hoe, niet _?» antwoordde Sancho : t was hij die zij gisteren solden, soms iemand
anders dan de zoon van mijn vader ? en het valies, dat ik heden mis, met al
mijn goed, is dat van iemand anders dan van denzelfden ?»
«Wat, mist gij uw reiszak, Sancho ?» vroeg Don Quichote.
Zeker, mis ik het,» antwoordde Sancho.
(Dus hebben wij vandaag niets te eten?» hervatte Don Quichote.
(Dat zou zijn,» antwoordde Sancho, eindien op deze weiden de kruiden ontbraken, die gij zegt te kennen, waarmede zulke ongelukkige dolende ridders als
uwe Hoogheid, dergelijk gemis plegen aan te vullen».
`Met dat al», antwoordde Don Quichote, (zou ik vandaag liever een vierendeel brood lusten, of een kadetje en een paar haringkoppen, dan al de kruiden,
die Dioskorides beschrijft, al is hij ook verklaard door Doctor Laguna ; maar
met dat al, bestijg uw ezel, goede Sancho, en volg mij, want God, die in alle
dingen voorziet, zal ons niet verlaten, te minder daar wij Hem zoo ijverig dienen
als wij doen ; Hij verlaat toch ook de mugjes in de lucht niet, noch de wormpjes
in de aarde, noch de vischjes in het water ; en Hij is zoo barmhartig, dat Hij
Zijn zon doet opgaan over de goeden en de kwaden en regen doet nederdalen
over de onrechtvaardigen en rechtvaardigen».
cUwe Hoogheid», zeide Sancho, tzou beter deugen voor een predikant, dan
voor een dolend ridder.»
(Van alles weten de dolende ridders en moeten zij weten, Sancho !» zeide
Don Quichote, ,,er was menig dolend ridder in de verloopen eeuwen, die zoo
gereed was op het midden van den koninklijken weg eene preek te houden of
eene godgeleerde redewisseling alsof hij gepromoveerd was aan de universiteit
van Parijs : waaruit men kan afleiden, dat nooit de lans de pen verstompte,
noch de pen de lans."
„'t Is goed, het zij zooals uwe Hoogheid zegt," antwoordde Sancho ; „Iaat
ons nu maar van hier weggaan en zorgen dezen nacht ergens huisvesting te
krijgen ; God geve, dat het ergens zij, waar geen dekens zijn, noch dekensollers,
noch spoken, noch betooverde Mooren : want als die er zijn, dan hale de duivel
het heele logement".
(Bid er God om, mijn zoon», zeide Don Quichote, ,,en ga gij vooruit waarheen gij wilt : ik wil dezen keer aan uwe keus overlaten waar wij zullen overnachten ; maar geef mij uw hand en voel eens nauwkeurig met uw vinger, hoeveel
tanden en kiezen mij ontbreken aan deze rechterzijde van de bovenkaak, want
daar voel ik de pijn".
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Sanc ho stak er zijn vingers in en al voelende zeide hij : ,..Hoeveel kiezen had
uwe Hoogheid gewoonlijk aan dezen kant ?"
,,Vier," antwoordde Don Quichote, ,behalve de oogtand, allen gaaf en goed
gezond."
,.Uwe Hoogheid lette wel op hetgeen gij zegt, heer," antwoordde Sancho.
„Ik zeg vier, zoo niet vijf", antwoordde Don Quichote, ,.want in mijn geheele
leven is er nog geen tand of kies uit mijn mond getrokken, en nooit is er mij
één uitgevallen of verteerd door verrotting, noch door eenigerlei zinking."
,Nu, aan dezen benedenkant," zeide Sancho, „heeft uwe Hoogheid niet meer
dan twee en een halve kies. en aan den boven kant, geen halve en geen heele,
want die is geheel glad als de palm van mijn hand".
Ik ongelukkige!" zeide Don Quichote, toen hij het treurige nieuws hoorde,
dat zijn schildknecht hem mededeelde ; „ik had nog liever, dat zij mij een arm
hadden gebroken, als het maar de rechter niet geweest was ; want gij moet weten,.
Sancho, dat een mond zonder kiezen is als een molen zonder steen, en een
tand moet veel hooger gewaardeerd worden dan een diamant ; maar aan al die
dingen zijn wij onderhevig, die het moeilijk beroep der ridderschap uitoefenen:
stijg op, vriend, en ga voor, ik zal u volgen op den weg, dien gij inslaat.
Sancho deed dit en sloeg de richting in waar hij hoopte een nachtverblijf
te kunnen vinden, zonder van den landweg af te gaan, die hier recht doorliep.
Langzaam voortrijdend, daar de pijn aan zijn kaken Don Quichote geen rust
liet, en hij evenmin lust had zich te haasten, wilde Sancho hem eenige afleiding
verschaffen door met hem te praten en onder andere dingen, zeide, hij hem wat
verhaald zal worden in het volgende hoofdstuk.
„

NEGENTIENDE HOOFDSTUK.
Waarin het verstandige gesprek medegedeeld wordt, dat Sancho
met zijn heer voerde, alsmede het avontuur met
een lijk, gevolgd door andere merkwaardige gebeurtenissen.
Mij komt het zoo voor, heer, dat alle ongelukken, die in de laatste dagen
over ons zijn nedergedaald, een straf zijn, voor hetgeen Uwe Hoogheid tegen
de orde der ridderschap misdaan heeft, want gij zijt niet getrouw gebleven
aan uw eed, om aan geen gedekte tafel te eten, uzelven met geen prinsessen
te vermaken, en al het overige, wat gij nog zoudt volbrengen, tot op het oogenblik, dat gij den blikken helm van dien Malandrino, of hoe die Moor dan
heet want ik herinner mij zijn naam niet goed — veroverd zoudt hebben."
„Daar r ebt gij wel gelijk aan, Sancho — antwoordde Don Quichote maar,
eerlijk gezegd, was het mij door het hoofd gegaan ; gij kunt er echter zeker
van zijn, dat gij, van uw kant, omdat gij het mij niet bijtijds herinnerd hebt,
die straf van het jonassen hebt moeten ondergaan ; maar ik zal de fout wel
weer herstellen, want in de orde der ridderschap is er middel voor alles."
Welnu, heb ik dan iets gezworen ?" vroeg Sancho.
„Het doet niets ter zake, dat gij niet gezworen hebt
antwoordde Don
,,

,,
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Quichote — voor mij is het voldoende te weten, dat gij evenmin geheel vrij
van schuld zijt ; maar hoe het ook zij, het is altijd goed om op middelen
te zinnen."
,,Welnu, als dat zoo is — hernam Sancho — pas u dan maar op, het wêer
niet te vergeten, zooals gij het den eed gedaan hebt ; anders zouden die spoken
nog wel eens lust kunnen krijgen om mij beet te nemen, en ten slotte u ook
misschien, als zij zooveel zelfvertrouwen bij u bespeuren."
Onder dit en soortgelijke gesprekken werden zij midden op hun weg door
den nacht overvallen zonder dat zij op een plaats waren of er een te vinden,
waar zij hem konden doorbrengen ; het ergste was echter nog, dat zij bijna
van honger stierven, want nu zij hun reiszak misten, ontbrak het hun ook
aan levensmiddelen ; tot overmaat van smart werden zij gewikkeld in een
avontuur, dat er inderdaad en buiten alle verbeelding een was. Toen de nacht
daalde werd het zeer donker, maar toch reden zij door, omdat Sancho meende
na een paar mijlen stellig aan eeia herberg te moeten komen, daar dit de landweg was. Terwijl zij nu in het donker hun weg vervolgden, de schildknecht
uitgehongerd, en zijn heer rammelend van eetlust, ontdekten zij plotseling op
den weg, waarop zij zich bevonden, een groot aantal lichten, die naar hen
toekwamen, en op sterren geleken, die bewogen. Sancho verstijfde van schrik
toen hij dit zag, en ook Don Quichote was niet erg op zijn gemak, de eerste
trok dus aan den halster van zijn ezel, de laatste aan de teugels van zijn paard,
en zoo wachtten zij, met scherpe blikken in de verte kijkend, op de dingen
die komen zouden. Zij zagen de lichten steeds dichter bij komen en bij iedere
stap grooter worden. Op dit gezicht begon Sancho als een blad te beven en
Don Quichote rezen de haren te berge. Eindelijk kwam hij een weinig tot zichzelf en riep uit : «Dit is ongetwijfeld het grootste en gevaarlijkste avontuur,.
Sancho, waarbij ik al mijn dapperheid en kracht zal moeten aanwenden.
«Wee mij, ongelukkige ! -- riep Sancho — als dit weêr eens een avontuur
met spoken was, wat ik werkelijk geloof, hoe zal mijn rug dat dan kunnen
uithouden !»
«Al zouden het spoken zijn — antwoordde Don Quichote — dan zou ik toch
nooit toelaten, dat zij een draad van uw kleederen aanraakten ; als zij u den
laatsten keer zoo toegetakeld hebben, dan was dit, omdat ik niet over den muur
van de binnenplaats kon komen, maar nu staan wij in het open veld en kan ik
mijn zwaard roeren, zooals ik wil».
«En als zij het betooveren en machteloos maken, zooals onlangs is gebeurd
— hernam Sancho — wat baat het dan, of wij in het open veld staan of nlet.»
«En toch raad ik u aan, moed te vatten Sancho,» vervolgde Don Quichote;
«de ondervinding zal u toonen, dat ik het ook doe.»
«Ja, ik zal moed houden, als het God's wil is,» antwoordde Sancho. Tegelijkertijd
gingen zij beide aan den kant van den weg staan om oplettend gade te slaan , .
wat die lichten, die steeds naderbij kwamen, wel te beteekenen hadden ; zookwamen zij er eindelijk achter, want nu konden zij ongeveer een twintigtal ge
stalten, in witte hemden, onderscheiden, die alle te paard zaten en brandende
toortsen in de hand droegen. Op dit gezicht begon Sancho Panza over al zijn
leden te sidderen, en te klappertanden, alsof hij de driedaagsche koorts had.
Zijn sidderen en tandenklapperen namen nog toe, toen zij duidelijk konden
zien, dat er achter de mannen in witte gewaden een met een zwart kleed bedekte
baar volgde en achter deze weder nieuwe ruiters, die tot aan de pooten van
hun muildieren in zwarte kleederen gehuld waren ; want dat het geen paarden
'
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waren, bemerkten zij wel aan den regelmatigen gang. De mannen met d€ witte
hemden vervolgden hun weg terwijl zij met zachte stem klaagliederen zongen.
Deze zonderlinge verschijning op dit uur van den dag, en in een zoo eenzame
streek was voldoende, om niet alleen Sancho Panza, maar ook zijn heer angst
in te boetemen ; en Don Quichote was er nog maar even door aangegrepen,
toen Sancho reeds allen moed had laten zinken. Zijn heer kwam weder min of
meer tot bezinning, daar zijn verbeelding hem aanstonds voorspiegelde, dat dit
een van de avonturen was, die hij in zijn boeken beschreven had gevonden.
Hij verbeelde zich dat die draagbaar een lijkbaar was, waarop een zwaargewonde of een doode vervoerd werd, wien het hem alleen voorbehouden was te
wreken ; zonder verder een woord te verspillen, trok hij zijn lans, ging stevig
in den zadel zitten en ging met edele en fiere houding midden op den weg
staan, op de plaats waar de mannen met de witte hemden noodzakelijk langs
moesten komen ; toen hij zag dat zij vlak bij hem waren, verhief hij zijn stem en zeide :
r Halt, ridders, wie gij ook ook moogt zijn, zegt mij, wie gij zijt, vanwaar gij komt, waar
gij heengaat, en wie degene is, dien gij daar op die baar hebt ; want naar den
schijn te oordeelen, hebt gij iets misdreven. of hebben anderen u iets aangedaan ; en het is bepaald noodig dat ik dit wete, hetzij om u te straffen voor
het misdrijf, waaraan gij u schuldig hebt gemaakt, hetzij om het onrecht te
wreken dat men u aangedaan heeft."
„ Wij hebben haast antwoordde een der mannen in de witte hemden —
en de herberg is nog ver weg ; wij kunnen u dus alles niet breedvoerig mededeelen, zooals gij verlangt." Tegelijk gaf hij zijn muildier de sporen en wilde
doorrijden.
Don Quichote was echter volstrekt niet voldaan over dit antwoord ; hij greep
het dier bij den teugel en riep den ruiter toe : „Sta stil en wees wat beleefder;
zeg mij, wat ik wensch te weten, anders beschouw ik u allen als mijn vijanden."
De muilezel werd schuw en was, toen men zijn teugel greep, zoo geschrokken,
dat hij steigerde en met zijn berijder op den grond stortte. Een jongen, die te
voet volgde, en den man in het hemd ter aarde zag storten, begon Don
Quichote uit te schelden. Deze, toch reeds hoogst opgewonden, trok zonder
aarzelen zijn lans, stormde op den in het zwart gekleeden jongen los en wierp
hem op den grond. Daarna wendde hij zich tot de anderen, en het was waarlijk
der moeite waard om te zien hoe stoutmoedig hij op hen aanviel en op hen
inhakte ; men kon niet anders denken, of Rosinante moest plotseling vleugels gekregen hebben, zoo gezwind en vurig vloog hij naar rechts en links. Al die mannen
met hun witte hemden waren vreesachtige en ongewapende lieden, zoodat zij
gemakkelijk en spoedig op de vlucht werden g eslagen ; zij liepen wat zij loopen
konden met hun brandende toortsen over biet veld, zoodat het veel overeenkomst had met een maskerade op carneval'savond. Die lieden in rouwkleederen
konden zich in hun wijde sleepen en lange hemden nauwelijks bewegen ; Don
'Quichote, die dus voor zichzelf niet behoefde te vreezen. beukte er lustig op
los, en dwong hen de plaats te ruimen. want allen meenden, dat het geen
mensch, maar een duivel uit de hel was, die hun het lijk, dat zij op de baar
vervoerden, wilde ontnemen.
Sancho sloeg dit alles gade, vol verbazing over de stoutmoedigheid van zijn
heer en zeide in stilte : „Mijn meester is toch werkelijk zoo dapper en onverschrokken, als hij beweert."
Er lag een brandende toorts naast dengene, die het eerst van zijn muilezel
was gevallen, en bij dit schijnsel kon Don Quichote hem zien, hij naderde hem
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dus, plaatste de punt van zijn lans op zijn borst en eischte van hem, dat hij
zich overgaf, zoo niet, dan zou hij hem doorboren.
De ter aarde liggende antwoordde hem echter „Ik heb mij reeds overgegeven, want ik kan mij niet verroeren, ik heb een been gebroken. Ik bid u,
heer, zijt gij een christenmensch, breng mij dan niet om het leven ; gij zoudt
u aan een zware doodzonde schuldig maken want ik ben Licenciaat, en heb
de kleine wijdingen ontvangen."
,,Zoo ! wat heeft u dan hierheen gevoerd als gij een man van de Kerk
zijt ?" — vroeg Don Quichote.
»Wat? — antwoordde de gevallene — mijn ongelukster !
«Maar er dreigt u nog een grooter ongeluk, als gij niet doet, wat ik zooeven
van u verlangd heb" — hernam Don Quichote.
Dan kan ik u gemakkelijk tevreden stellen — antwoordde de Licentiaat —
eerstens moet gij weten, dat, ofschoon ik mij zooeven voor Licentiaat uitgaf,
ik slechts Baccalaureus ben, Mijn naam is Alonzo Lopez, ik ben geboren te
Alcovendas, kom nu van de stad Boësa met elf andere geestelijken, die namelijk, welke zooeven met hun toortsen weggevlucht zijn ; wij gaan naar Segovia,
een lijk begeleidend dat daar op die baar ligt ; dit behoort aan een ridder, die
te Boësa overleden is en daar bijgezet werd; nu brengen wij zijn gebeenten
naar zijn familiegraf te Segovia, vanwaar hij geboortig is."
En wie heeft hem gedood?" — vroeg Don Quichote.
„God, door middel van een gevaarlijke koorts, waaraan hij bezweek" — antwoordde de Baccalaureus.
,,Dan heeft de Heer des Hemels mij de moeite bespaard, zijn dood te wreken — vervolgde Don Quichote, hetgeen mijn plicht zou geweest zijn, als iemand
anders hem om het leven had gebracht. Daar Hij het echter is, die hem gedood heeft, kan ik niet anders doen dan zwijgen en er in berusten, want evenzoo zou ik zelf moeten doen, wanneer Hij mij het leven benam. Weet dan,
eerwaarde heer, dat ik een ridder van de Mancha ben en Don Quichote heet,
en dat het mijn plicht en levenstaak is, onrecht te herstellen, en van zwarigheden te verlossen."
ilk begrijp niet, hoe gij dat kunt noemen : onrecht heretellen — hernam de
Baccalaureus, — want, wat recht in mij was, hebt gij krom gemaakt, door een
mijner beenen te breken, dat van mijn leven niet meer recht zal worden ; en
dat verlossen van zwarigheden heeft mij zoodanig geholpen, dat zij mij wel
eeuwig en altijd zullen blijven drukken ; voor mij is het geen onbeduidende
ramp geweest u te ontmoeten, u die slechts op avonturen uitgaat."
,,Alle zaken hebben denzeifden loop niet antwoordde Don Quichote —
het ongeluk wilde, dat gij, heer Baccalaureus Alonzo Lopez, op dit nachtelijk
uur, in die verkleeding, met brandende toortsen, onder het prevelen van gebeden en in rouwkleederen gehuld, dezen weg volgde, zoodat alles deed denken
aan een verdachte zaak en een hokuspokus uit de andere wereld ; ik moest dus.
mijn plicht doen en u aantasten ; en waarachtig, lk zou u zelfs aangevallen hebben, al had ik geweten, dat gij de duivel in persoon waart geweest, waarvoor
ik u ook werkelijk aangezien heb."
„Daar mijn ongeluksster het dan zoo gewild heeft zeide de Baccalaureus
verzoek ik u, heer dolende ridder, die mij zoo toegetakeld hebt, mij onder den
muilezel vandaan te helpen, want mijn eene been zit beklemd tusschen den
stijgbeugel en den zadel."
Ik had liever tot morgen ochtend gewacht! -- zeide Don Quichote —
hoelang zult gij nog talmen, met mij te zeggen, wat u scheelt ?"
,
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Nu riep hij Sancho Panza toe, om naderbij te komen ; deze haastte zich
echter niet, want hij was juist bezig een met levensmiddelen beladen ezel af
te laden, welke die brave lieden met zich mede hadden genomen. Sancho had
op den ezel een zak gevonden, en stopte er alles in, wat hij bijeen kon garen,
laadde hem op zijn eigen ezel en begaf zich toen naar zijn heer, wien hij be1hulpzaam was, den Baccalaureus onder den muilezel weg te trekken ; vervolgens
plaatste hij hem er op en reikte hem zijn toorts over.
Don Quichote zeide nu tot hem, dat hij zijn gevluchte tochtgenooten moest
opzoeken, en hun in zijn naam om verontschuldiging vragen voor de aangedane
'beleedigingen, daar het niet in zijn macht lag, hetgeen hij gedaan had, niet
te doen.
En Sancho voegde erbij : „Wanneer die heeren soms willen weten wie de
held geweest is, die hen zoo onder handen heeft genomen, zeg hun dan, dat
het de beroemde Don Quichote van de Mancha was, die ook genoemd wordt:
ridder van de droevige figuur.
Na deze woorden verwijderde de Baccalaureus zich. Ik vergat echter mede
te deelen, dat hij vooraf tot Don Quichote zeide : „Uw Hoogheid wete, dat
gij geëxcommuniceerd zijt, omdat gij op onrechtmatige wijze de hand hebt geslagen aan eene gewijde zaak, want er staat geschreven : „ juxta illud si quis
suadente diabolo, etc.
Ik versta geen latijn — antwoordde Don Quichote, maar ik weet wel, dat
ik niet met mijn hand, maar met deze lans ergens aan geweest ben ; bovendien
had ik volstrekt het plan niet een priester of een lidmaat der kerk lastig te
vallen welke ik hoogacht en vereer, zooals het een katholiek en trouw christen,
zooals ik ben, past ; ik beschouwde u eenvoudig als spoken en monster uit de
andere wereld.
Maar, al ware dit het geval geweest, dan weet ik toch zeer goed wat den
Cid Rui Diaz overkwam, toen hij den stoel van den koninklijken Gezant van
Zijn Heiligheid den Paus vernielde : deze sloeg hem in de ban. De dappere
Rodrigo de Vivar gedroeg zich dien dag als een zeer rechtschapen en dapper
ridder."
De Baccalaureus verwijderde zich, zooals gezegd, zonder nog een woord te
spreken. Don Quichote verzocht Sancho nu, hem te zeggen, wat hem aanleiding
had gegeven, om hem nu juist, hetgeen hij nog nooit had gedaan, den naam
te geven van „Ridder der droevige figuur."
Dat zal ik u zeggen — antwoordde Sancho — ik bekeek u een oogenblikje
bij het licht van den toorts, die de ongelukkige droeg, en waarachtig, uwe
Hoogheid vertoonde toen de droevigste figuur, welk ik ooit heb gezien ; was
dat nu, omdat gij u in dezen strijd te veel hebt ingespannen, of was het omdat
de voorste tanden u ontbreken ?"
Dat is het niet -- hernam Don Quichote -- maar de wijze, wien het
voorbehouden is, de geschiedenis mijner daden te schrijven, heeft het ongetwijfeld nuttig gevonden, dat ik mij een naam koos, zooals de ridder van den
Dood ; onder deze namen waren zij bekend over de geheele aarde ; daarom zeg ik u,
dat de reeds genoemde wijze u in de gedachte en in den mond zal gegeven hebben, mij
ridder van de Droevige Figuur te noemen, gelijk ik mij voortaan dan ook zal
noemen. Maar opdat deze naam nog beter op mij van toepassing zij, ben ik
besloten, op mijn schild een allerdroevigste figuur te laten schilderen, zoodra
de gelegenheid zich daartoe aanbiedt.
„Gij kunt u den tijd en de kosten voor het schilderwerk wel besparen, heer
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zeide Sancho -- gij behoeft slechts uw eigen gestalte te toonen en dengenen
die naar u kijken, uw gezicht te laten zien, en zij zullen u aanstonds zonder
schild en zonder eene andere afbeelding „ridder van de Droevige Figuur"
noemen ; geloof mij, ik zeg de waarheid ; want ik sta er voor in, heer, dat de
honger en de ontbrekende tanden uw gezicht zoo misvormd hebben. dat men
de droevige afbeelding, zooals ik zooeven zeide, best missen kan.'
Don Quichote lachte om deze grappen van Sancho, maar besloot toch, deze
benaming bij zijn gewonen naam te voegen, en zijn schild of rondas te laten
beschilderen, daar hij het nu eenmaal in zijn hoofd gezet had.
Don Quichote wilde eens kijken, of het lijk, dat op de baar lag, werkelijk
uit vel en beenen bestond of niet. Sancho kwam echter hiertegen op en zeide :
Van alle avonturen, waarvan ik getuige ben geweest, heeft Uwe Hoogheid dit
het gelukkigste doorstaan ; maar het kon deze bende, die overwonnen en op
de vlucht geslagen is, wel eens in het hoofd komen, dat zij door êên enkel
man overwonnen zijn, en hierover beschaamd en in woede ontstoken, weder
terugkeeren, om ons op te zoeken, om revanche te nemen en ons duchtig om
de ooren te slaan.
De ezel verkeert in uitstekenden staat, het gebergte is nabij, aan hanger
ontbreekt het volstrekt niet, en ik zou niets beters weten te doen, dan ons
kalmpjes te verwijderen ; volgens het spreekwoord : „de dooden naar het graf
en de levenden naar het brood."
En zijn ezel wegleidende, verzocht hij zijn heer hem te volgen, die dit werkelijk deed, daar hij scheen te vinden, dat Sancho gelijk had.
Zij waren nog niet lang tusschen twee lage bergen v000rtgegaan, toen zij in
een uitgestrekt en eenzaam dal aankwamen, waar zij afstegen en Sancho den
ezel aflaadde. Zij strekten zich uit op het groene gras, en verorbenden met
uitstekenden eetlust zoowel hun middag- en avondeten, als hun ontbijt, waarbij
zij hun maag streelden met menige lekkernij, welke de geestelijken, die het lijk
vergezelden, op den ezel geladen hadden, want deze heeren zijn gewoonlijk
goed voorzien.
Er overkwam hun echter een ander ongeluk, dat Sancho als het ergste van
alles beschouwde ; zij hadden namelijk geen wijn te drinken, jazelfs geen water
om hun mond te bevochtigen. Geplaagd door den dorst, zeide Sancho, ziende
dat de weide, waar hij zich bevond, hoog begroeid was met groen en gras,
hetgeen men in het volgende hoofdstuk verhaa zal vinden.
„

TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Het nooit geziene en nooit gehoorde avontuur, dat de dappere ridder
Don Quichote van de Mancha met minder gevaar doorstond,
dan ooit eenig beroemd ridder ter wereld gedaan heeft.
Het kan niet anders, heer, dat frissche groen wijst er op, dat hier in de nabijheid een bron of een beekje moet zijn, waardoor dit groen besproeit wordt ;
daarom zal het nuttig zijn een weinig verderop te gaan, om een middel te vinden, waarmede wij den dorst kunnen lesschen, die ons kwelt en ons stellig
grootere pijn veroorzaakt dan de honger."
„
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Don Quichote stemde in met dezen raad ; hij nam Rosinante dus bij den
teugel en Sancho zijn ezel bij den halster, nadat hij er vooraf de overblijfselen
van den maaltijd op geladen had; nu begonnen zij al tastende de weide op te
wandelen, want de duisternis van den nacht belette hen, iets te zien.
Zij hadden nog geen tweehonderd schreden gedaan, toen het geluid van bruisend water tot hun ooren doordrong, alsof het van hooge steile rotsen nederstortte. Dit gedruisch verschafte hun groote vreugde, en toen zij stilhielden om
te luisteren, uit welke richting het geluid kwam, vernamen zij eensklaps een
andergedruisch, dat hun vreugde over het water weder vergalde, hetgeen voornamelijk het geval was bij Sancho Panza, die nogal vreesachtig en zwakmoedig
van aard was ; zij hoorden namelijk een soort van gelijkmatige slagen, met een
gerammel van ijzeren kettingen, dat, gepaard aan het donderend geraas van het
water, schrik ingeboezemd zou hebben aan ieder ander hart dan dat van Don
Quichote.
De nacht was, zooals gezegd, zeer donker en zij waren juist tusschen eenig
hoog geboomte gekomen, waarvan de bladeren, door den zachten wind bewogen, een akelig en geheimzinnig gedruisch veroorzaakten, zoodat de
eenzaamheid, de plaats, de duisternis, het geraas van het water met het geruisch
der bladeren, alles tezamen schrik en huivering veroorzaakte, te meer daar zij
bemerkten, dat de slagen niet ophielden, noch de wind zich legde, noch de
morgen aanbrak. terwijl zich bij dat alles hunne onbekendheid voegde met de plaats,
waar zij zich bevonden. Don Quichote echter, ondersteund door zijn onverschrokken hart, sprong op Rosinante, en zijn schi!d grijpend, velde hij zijn
lans en zeide : t Vriend Sancho, gij moet weten, dat ik door 's Hemels welbehagen in deze onze ijzeren eeuw geboren werd, om daarin de gouden of vergulde,
zoo als men haar pleegt te noemen, te herstellen ; ik ben degene voor wien de
gevaren, de groote bedrijven, de heldendaden weggelegd zijn ; ik ben het, zeg ik
nogmaals, die de Ridders van de Ronde Tafel moet herstellen, de Twaalf van
Frankrijk en de Negen van de Faam, en die in vergetelheid moet brengen de
Platirs. de Tablanten, Olivanten en Tiranten. de Phoebussen en Belianissen, met
de geheele schare van vermaarde dolende ridders van vroegere tijden, bedrijvende
in dien, waarin ik mij bevind, zulke groote en vreemde daden en wapenfeiten,
dat zij de schitterendste, welke zij verricht hebben, verduisteren ; let wel, trouwe
en ijverige schildknecht, op de duisterins van dezen nacht, op zijne zeldzame
stilte, op het doffe en verwarde geruisch dezer boomen, op het vreeselijk geraas
van dat water, dat wij zoeken, en zich naar het schijnt afstort en nederploft
van de hooge bergen der Maan, en op dat onophoudelijk geklop, dat onze
ooren treft en hindert, welke zaken alle tezamen en elk voor zich voldoende
zijn, om aan Mars zelf vrees, schrik en siddering in te boezemen, hoeveel te
meer aan hem, die aan dergelijke gebeurtenissen en avonturen niet gewoon is :
maar al wat ik u daar afschilder, spoort mijn geest slechts aan en wekt hem
op, ja maakt, dat mijn hart in mijn borst van verlangen berst om dit avontuur
te ondernemen, hoe moeielijk het zich ook late aanzien ; snoer dus den buikriem
van Rosinante wat aan en wees Gode bevolen ; wacht mij hier drie dagen, en
niet meer, en wanneer ik na verloop daarvan niet zal terug gekomen zijn, kunt
gij naar ons dorp terugkeeren, en van daar moet gij, om mij een gunst en een
goed werk te bewijzen, naar Toboso gaan, waar gij aan mijn onvergetelijke
meesteres Dulcinea zult zeggen, dat haar arme ridder stierf, omdat hij dingen ondernam, die hem waardig moesten maken, zich den hare te kunnen
noemen.
'
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Toen Sancho de woorden van zijn meester hoorde, begon hij te schreien
met groote aandoening en zeide : «Heer, ik weet niet waarom u dit vreeselijk avontuur wilt ondernemen : het is thans nacht, hier ziet niemand ons,
wij kunnen heel goed een anderen weg inslaan en ons van het gevaar verwijderen, al dronken wij in geen drie dagen ; en daar er niemand is, die ons ziet,
zal er nog minder iemand zijn, die ons als lafaards brandmerkt ; te meer daar
ik dikwijls door den Pastoor van ons dorp, dien gij heel goed kent, heb hooren
prediken, dat hij, die het gevaar zoekt, er in omkomt : zoodat het niet goed is,
God te beproeven door. zulk een buitengewone daad te ondernemen, waarbij
men niet kan ontkomen dan door een wonder : en waarlijk, groot genoeg zijn
reeds de wonderen, welke de Hemel jegens u gedaan heeft met u te behoeden
van in een deken te worden gesold, zooals ik werd, en u als overwinnaar vrij
en gezond te ontrukken aan die talrijke vijanden, welke den doode vergezelden;
en wanneer dit alles dat hardvochtig hart niet beweegt, noch vermurwt, laat het
dan de gedachte doen, dat uwe hoogheid zich nauwelijks van hier zal hebben
verwijderd, of ik geef van vrees mijn leven over aan hem die het mij wil ontnemen : ik ging uit mijn land en verliet vrouw en kinderen, om u te dienen,
denkende daar meer door te worden en niet minder ; maar gelijk de inhaligheid
den zak doet bersten, zoo heeft zij mijne verwachtingen verscheurd, want toen
zij het levendigste waren, dat ik dat zwarte en noodlottige eiland zou verkrijgen
hetwelk uwe Hoogheid mij zoo dikwijls beloofd heeft, zie ik, dat gij, in plaats
daarvan, mij heden wilt achterlaten op een zoo ver van den menschelijken omgang verwijderde plaats. Bij den eenigen God, heer, doe mij dat leed niet aan,
en wanneer gij volstrekt niet wilt nalaten, deze daad te bedrijven, stel haar dan
ten minste uit tot aan den morgen, want, naar mij de kennis leert, die ik ver
kreeg toen ik herder was, moeten er geen drie uren meer verloopen van nu tot
aan den dageraad, want de bek van den Kleinen Beer staat boven ons hoofd,
en hij wijst middernacht op de lijn van den Linkerarm.
«Hoe kunt gij zien, Sancho, » vroeg Don Quichote, twaar deze lijn heengaat,
of waar die bek of het achterhoofd zijn, waarvan gij spreekt, daar de nacht zoo
donker is, dat er geen enkele ster aan den geheelen hemel schijnt ?»
«Zoo is het ook,, zeide Sancho, «mar de vrees heeft talrijke oogen en ziet
de dingen onder den grond, laat staat dan boven in de lucht, ofschoon men
ook door nadenken wel kan begrijpen, dat er slechts een korte tijd moet zijn
tusschen nu en den dag.,
«Er ontbreke aan wat wil,' antwoordde Don Quichote : t nooit moet van mij
gezegd kunnen worden, dat tranen en gebeden mij weerhielden mijn plicht te
doen als ridder ; en daarom bid ik u, Sancho, dat gij zwijgt, want God, die mij
in het hart heeft gegeven om thans dit nöoit geziene en zoo vreeselijke
avontuur te ondernemen, zal ook wel zorgen voor mijn behoud en uwe
droefheid te troosten : het eenige wat gij te doen hebt is, goed den buikriem
van Rosinante aan te halen en hier te blijven, terwijl ik spoedig terug zal komen,
hetzij levend of dood.»
Sancho, het vaste besluit van zijn meester ziende en hoe weinig bij hem zijn
tranen, raadgevingen en gebeden golden, besloot zich van zijn slimheid te bedienen en hem, zoo hij kon, tot den dag te doen wachten ; en terwijl hij dus
het paard den buikriem aanhaalde, bond hij zachtjes en ongemerkt de beide
achterbeenen van Rosinante met den halster van zijn ezel vast, zoodat, toen Don
Quichote wilde wegrijden, hij niet kon, omdat het paard zich niet anders kon
bewegen dan met sprongen. Sancho Panza, den goeden uitslag zijner list ziende,
DON QUICHOTE,
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zeide : (Ziet gij, heer, de hemel, bewogen door mijn tranen en gebeden, heeft
beschikt, dat Rosinante zich niet kan bewegen, en als gij doorgaat hem de
sporen te geven, zal de fortuin toornig worden en zooals men zegt, zich tegen
den prikkel verzetten.
Don Quichote deed intusschen wanhopige pogingen, en hoe meer hij zijn
paard sloeg, hoe minder hij het kon bewegen, en zonder op het denkbeeld te
komen dat het vastgebonden was, hield hij het voor 't best, er in te berusten, en te
wachten hetzij totdat het morgen werd, hetzij totdat Rosinante zich bewoog,
niet twijfelend, of dit kwam van eene andere zijde dan van het ve rnuft van
Sancho, daarom zeide hij tot hem : (Daar het nu eenmaal zoo is, Sancho dat
Rosinante zich niet kan bewegen, ben ik bereid te wachten tot de dageraad ons
toelacht, ofschoon ik den tijd betreur, dien hij toeft om te komen.)
(Er is geen reden tot droefheid,» antwoordde Sancho, (want ik zal u den
tijd korten met vertelsels te vertellen totdat het dag wordt, als gij ten minste
niet wilt afstijgen en een weinig gaan liggen slapen op het groene gras, naar de
wijze der dolende ridders, ten einde verkwikt te zijn, wanneer de dag en het
tijdstip daar zijn, om dit weergalooze avontuur te ondernemen, dat u wacht.)
(Waarom spoort gij mij aan, af te stijgen, of waarom moet ik slapen ?» vroeg
Don Quichote ; (behoor ik soms tot die ridders, die rust nemen in gevaren ?
slaap gij, die geboren werdt om te slapen, of doe wat gij wilt : ik zal doen wat
ik zie dat het best met mijn streven overeenkomt.)
(Uwe Hoogheid worde niet boos, heer,) antwoordde Sancho : (ik zeide het
daarom niet :) en bij hem komende, legde hij de eene hand op den voorkant en de andere op den achterkant van den zadel, zoodat hij de linkerdij
van zijn meester omarmde, zonder zich een vingerbreed van hem te durven
verwijderen : zoo groot was zijn vrees voor de slagen, die nog steeds om beurten
weerklonken. Don Quichote zeide hem, dat hij een vertelsel moest vertellen
om hem den tijd te korten, zooals hij hem beloofd had : waarop Sancho antwoordde, dat hij het wel zou doen, indien de angst voor hetgeen hij hoorde
het hem toeliet : (maar met dat al zal ik mijn best doen om een geschiedenis
te verhalen, die, als ik klaar kom met haar te verhalen en het mij goed van
de hand gaat, de beste van alle geschiedenissen is : wees dan oplettend, want
ik begin. Er was eens wat er was : het goede, dat komt, is voor allen, en het
kwade voor hem die het zoekt ! merk op, heer, dat de voorrede, welke de
ouden gaven aan hun verdichtselen, niet de eerste de beste was maar een spreuk
van den Romein Cato Zonzorinus, luidende : Het kwade voor hem die het
zoekt : wat hier past als een ring aan den vinger, opdat gij gerust zijt en nergens het kwade gaat opzoeken, maar dat wij langs een anderen weg terugkeeren, daar niemand ons dwingt, dat wij er een volgen, waar zooveel angsten ons
schrik aanjagen.)
(Vervolg uw verhaal, Sancho,) zeide Don Quichote, (en laat mij maar de
zorg voor den weg, dien wij hebben te volgen.
(Ik zeg dan,) vervolgde Sancho, (dat in een dorp van Extremadura een geitenhoeder leefde, ik bedoel daarmede iemand die geiten hoedde, welke herder
of geitenhoeder, zooals mijn verhaal luidt, Lope Ruiz heette, en deze Lope Ruiz
was verliefd op een herderin, die Torralva heette, welke herderin, genaamd Torralva, de dochter was van een rijken vetweider, en deze vetweider .... )
(Als gij op deze wijze uw vertelsel vertelt, Sancho,) zeide Don Quichote,
(tweemaal herhalend wat gij zegt, zult gij in geen twee dagen klaar komen :
spreek vlugger en vertel als een man van verstand, of anders zeg niets."
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top dezelfde wijze zooals ik het vertel,e antwoordde Sancho, «worden in
mijn land al de vertelselen verteld, en ik weet het op geen andere manier te
doen : het is ook niet mooi, dat gij van mij vergt, nieuwe manieren in te
voeren.»
«Zeg het dan zooals gij wilt,» antwoordde Don Quichote : «daar het lot wil,
dat ik niet kan laten naar u te luisteren ; ga dus voort !»
«Zoo was dan, beste heer,» aldus ging Sancho voort, «die herder, zooals ik
reeds gezegd heb, verliefd op Torralva de herderin, die een stevig meisje was,
wat schuw en met iets mannelijks, want zij had een beetje knevel : ik zie haar,
dunkt mij, nog voor mij.»
«Kende gij haar dan ?» vroeg Don Quichote.
«Ik heb haar niet gekend,» antwoordde Sancho, «maar degene die mij deze
vertelling deed, zeide mij, dat zij zoo zeker waar was, dat ik, als ik haar aan
een ander vertelde, gerust kon bevestigen en zweren, alles zelf gezien te hebben :
na verloop van tijd, maakte de duivel, die niet slaapt en alles opspoort, het
zoo, dat de liefde, die de herder had voor zijn herderin, veranderde in haat en
afkeer ; en de reden was, volgens kwade tongen, een zekere aanleiding tot
jaloerschheid, die zij hem gaf, in dier voege dat zij buiten de schreef gingen en
aan het verbodene grensden ; en zoo sterk verfoeide de herder haar voortaan,
dat hij, om haar niet meer te zien, zich uit die streek wilde verwijderen en gaan
waar zijn oogen haar nooit meer zagen. Torralva, zich door Lope geminacht
ziende, hield aanstonds veel meer van hem dan zij hem ooit bemind had.»
«Zoo zijn de vrouwen van nature gesteld,» zeide Don Quichote : «minachten
die haar bemint en beminnen die haar verfoeit : ga voort, Sancho.»
«Het gebeurde dan s » zeide Sancho, «dat de herder zijn besluit ten uitvoer
bracht, en zijn geiten verzameld hebbende, begaf hij zich op weg door de vlak.

ten van Extremadura om zoo over te gaan naar het koninkrijk Portugal. Torralva, die het hoorde, ging hem te voet en zonder schoenen na, van verre, met
een pelgrimsstaf in haar hand en een reiszakje om haar hals, waarin zij, naar

het gerucht loopt, een stukje spiegel en een kam en ik weet niet wat voor een
potje blanketsel voor haar gezicht had gestoken ; maar zij mag gehad hebben wat zij
had, want ik wil mij thans niet bezig houden met dat te onderzoeken : ik zeg, dat men verhaalt, dat de herder met zijn kudde voor de rivier
Guadiana kwam, die in dat jaargetijde gezwollen en bijna buiten hare bedding
was ; aan den kant waar hij aankwam, was geen schuit of pont, noch iemand,
die hem en lijn kudde kon overzetten naar den anderen kant : iets waarover hij
zeer tobde, omdat hij ontwaarde, dat Torralva reeds zeer nabij was gekomen en
hem veel last zou veroorzaken met hare gebeden en tranen. Maar hij keek zoo
lang tot hij een visscher zag, die zulk een klein schuitje bij zich had, dat er
slechts één persoon en één geit in konden ; met dat al sprak hij met hem af
en kwam met hem overeen, dat hij hem met driehonderd geiten, die hij bij
zich had, zou overzetten : de visscher ging in de schuit en voerde ééne geit
over ; hij kwam terug en voerde eene tweede over ; nogmaals kwam hij terug en
nogmaals voerde hij er eene over ; onthoud goed het getal der geiten, die de
visscher overbrengt, want indien men er één uit het geheugen verliest, is de
vertelling uit, en het zou niet mogelijk zijn er een woord meer van te vertellen.
Ik vervolg dan en zeg, dat de losplaats aan de overzijde vol slijk en glibberig
was, en de visscher had lang werk met gaan en komen ; met dat al kwam hij
terug om een andere geit, en nog een, en nog een.»
«Houd het er maar voor, dat hij ze allen overvoerde,» zeide Don Quichote ;
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«zanik zoo niet met dat komen en gaan, want anders zult gij ze nog in geep
jaar overgezet krijgen.'
«Hoeveel zijn er tot nu toe overgegaan ?' vroeg Sancho.
«Wat duivel weet ik het ? , antwoordde Don Quichote.
«Daar hebt gij het nu al, ik zeide immers, dat er goed rekening moest gehouden worden : want bij den Hemel ! nu is de vertelling uit ; men kan nu niet
voortgaan.'
«Hoe kan dat zijn ?' vroeg Don Quichote : «behoort het zoo tot het wezen
van de geschiedenis, dat men nauwkeurig wete, hoeveel geiten er zijn overgegaan,
zoodat, als men zich omtrent ééne vergist, gij niet kunt voortgaan met de
geschiedenis ?'
«Ja, heer, stellig,' antwoordde Sancho : «want toen ik u vroeg mij te zeggen,
hoeveel geiten er waren overgegaan, en gij mij antwoordde, dat gij het niet wist,
op dat zelfde oogenblik ging mij alles uit het geheugen, wat ik nog had te zeggen, en werkelijk het was een waarachtige en grappige geschiedenis.'
«Zoodat,' vroeg Don Quichote, «de geschiedenis uit is ?'
,,Zoo uit als mijn moeder," zeide Sancho.
,Ik zeg u," antwoordde Don Quichote, „dat gij een van de zonderlingste
verdichtselen. vertelsels of geschiedenissen hebt verteld, die iemand ter wereld
kon bedenken, en dat zulk een manier haar te vertellen en er mede uit te scheiden,
nooit kan gezien worden of gezien zijn in iemands geheele leven, hoewel ik niet
anders verwachtte van uw voortreffelijk verstand ; maar ik verwonder er mij niet over,
want misschien brengen deze slagen, die niet ophouden, uw zinnen in verwarring."
,,Alles is mogelijk," antwoordde Sancho, „maar ik weet, dat er van mijn vertelling niets meer te zeggen valt, daar zij uit is, waar de vergissing begint in
de berekening van de geiten."
„Schei dan maar uit waar gij wilt," zeide Don Quichote, „en laat ons zien,
of Rosinante zich kan bewegen :" waarop hij hem opnieuw de sporen begon te
geven, en het dier opnieuw begon te springen en weder stil te staan, zoo goed
was het vastgebonden. Op dit oogenblik, wellicht door de koelte van den morgen, die reeds aanbrak, of dat Sancho iets laxeerends had gegeten, of dat het
van zelf kwam (wat wel het aannemelijkst is), gevoelde hij behoefte om iets te
doen wat een ander niet voor hem kon verrichten : maar de angst, die zijn hart
had bevangen, was zóó groot dat hij zich geen duim breed van zijn meester
durfde verwijderen ; evenwel niet doen, waartoe hij aandrang voelde, was evenmin mogelijk; om dus tot rust te komen, legde hij het zoo aan, dat hij de
rechterhand, waarmede hij de achterzijde van den zadel vast hield, los liet en
daarmede handig en zonder eenig gerucht het koord los knoopte, waarmede zijn
broek, zonder anderen steun, werd opgehouden ; door dit los te maken, zakte zij
dus dadelijk naar beneden als een voetkluister ; daarop lichtte hij zijn hemd op,
zoo goed hij kon, en luchtte zijn beide billen, die niet bijzonder klein waren
dit gedaan zijnde (hij had gedacht, dat dit het eenige was, wat hem te doen
stond om uit dezen verschrikkelijken nood en angst te komen) overviel hem
een grootere, en dit was, dat hij dacht zich niet te kunnen bewegen zonder
eenig gerucht en gedruisch te maken, daarom begon hij de tanden op elkander
te klemmen en de schouders ineen te trekken. zooveel adem inhoudend als hij
maar kon : maar hoe hij ook zijn best deed, hij was ongelukkig genoeg eindelijk
en ten laatste een klein geluid te geven, dat zeer onderscheiden was van dat
hetwelk hem zooveel vrees veroorzaakte. Don Quichote hoorde het en vroeg
„wat is dat voor een geluid, Sancho ?"
,
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Ik weet het niet, heer," antwoordde deze : „het moet iets nieuws zijn, want
geluk en ongeluk komennooit alleen."
Hij begon opnieuw zijn geluk te beproeven en het gelukte hem zoo goed,
dat hij zonder ander geluid en gedruisch dan het vroegere, zich verlost voelde
van de vracht, die hem zooveel last had veroorzaakt ; maar daar Don Quichote's
reuk even scherp was als zijn gehoor en Sancho zoo dicht aan hem vastgeklemd
was, dat de dampen bijna in eene rechte lijn naar boven stegen, kon het niet
anders, of zij bereikten zijn neusgaten ; nauwelijks waren zij ze genaderd, of hij
kwam hun te hulp door ze met twee vingers toe te knijpen, en eenigszins door
den neus sprekend, zeide hij : „het komt mij voor Sancho, dat gij grooten angst hebt."
Dat heb ik ook," antwoordde Sancho : „maar waaraan merkt gij dit nu meer
dan vroeger ?"
„Omdat gij nu meer dan vroeger riekt, en niet naar amber," antwoordde
Don Quichote.
,D at zou wel kunnen zijn," zeide Sancho, „het is echter mijn schuld niet,
maar van u, die mij op ongelegen uren, en tot deze ongewone bedrijven medesleept."
„Ga drie of vier passen opzijde, vriend," zeide Doel Quichote (altijd zonder
met zijn vingers zijn neusgaten los te laten), „en geef in het vervolg beter acht
op uw persoon en op hetgeen gij aan de mijne verschuldigd zijt, want de al
te gemeenzame omgang, dien ik met u heb, heeft deze minachting veroorzaakt."
„Ik wil wel wedden," hervatte Sancho, „dat gij denkt, dat ik met mijn persoon iets onbehoorlijks gedaan heb."
Het best is, daarover niet te spreken, vriend Sancho," antwoordde Don Quichote.
Met deze en andere dergelijke gesprekken brachten heer en knecht den nacht door;
maar Sancho ziende, dat binnenkort de morgen kwam, maakte met veel handigheid
Rosinante los en bond zich de broek op. loodra Rosinante zich vrij voelde, ofschoon
hij van nature niets vurig was, scheen hij te herleven en begon hij met zijn voorpooten te huppelen, want andere luchtsprongen kon hij niet maken ; Don
„
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Quichote nu ziende, dat Rosinante zich bewoog, hield dit voor een goed teeken
en zag er een waarschuwing in, dat hij dit vreeselijk avontuur moest onder-

nemen. Intusschen was de dageraad geheel aangebroken en vertoonden de voorwerpen zich duidelijk ; Don Quichote zag, dat hij zich tusschen eenige hooge
boomen bevond, die kastanjeboomen bleken te zijn, welke een zeer donkere
schaduw geven ; hij merkte eveneens, dat het kloppen niet ophield, maar hij
zag niet wat het kon veroorzaken, en zoo, zonder zich verder op te houden,
liet hij Rosinante de sporen voelen, en op nieuw van Sancho afscheid nemende,
gebood hij, dat hij hem daar hoogstens drie dragen zou wachten, zooals hij
hem reeds eenmaal gezegd had, en wanneer hij na verloop daarvan niet was
teruggekeerd, moest hij het voor zeker houden, dat het God behaagd had, dat
zijn leven in dat gevaarlijk avontuur een einde nam ; hij zeide hem nogmaals
de boodschap voor en den last, dien hij in zijn naam aan zijn meesteres Dulcinea moest overbrengen over de belooning zijner diensten, want hij had zijn testament gemaakt voordat hij zijn dorp verliet, en daar zou hij zich in bedacht
vinden voor het geheele bedrag van zijn loon, naar evenredigheid van den tijd
dat hij gediend had ; maar wanneer God hem uit dit gevaar gezond en zonder
letsel redde, kon hij het beloofde eiland voor veel meer dan zeker houden.
Opnieuw begon Sancho te schreien, toen hij weder de sombere woorden van
zijn goeden heer hoorde en hij besloot hem niet te verlaten tot den afloop van
deze aangelegenheid. Uit deze tranen en dit zoo eervol besluit van Sancho
Panza maakt de schrijver van deze geschiedenis op, dat hij van goeden huize

,
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moet zijn en minstens van een geslacht van oude Christenen. Zijn gevoel verteederde zijn meester een weinig, maar niet zoo zeer, dat hij eenige zwakheid
verraadde ; integendeel, deze zooveel mogelijk ontveinzend, ving hij den tocht aan
naar den kant, vanwaar het gedruisch van het water en der slagen hem schee n
te komen. Sancho volgde hem te voet, zijn ezel, den trouwen medegezel van
zijn voor- en tegenspoed, zooals hij gewoon was, bij den halster leidend, en
nadat zij een goed eind weegs waren voortgetogen onder die sombere kastanjeboomen kwamen zij uit op eene kleine weide, die aan den voet van eenige
hooge rotsen gelegen was, van welke zich een groot water afstortte ; aan den
voet van die rotsen stonden eenige slecht gebouwde huizen, die meer op ruïnen
dan op huizen geleken, en van tusschen dezen uit ontwaarden zij dat het geraas
en het gedreun van dat kloppen kwam dat nog niet ophield. Rosinante schrikte
door het geraas van het water en der slagen en Don Quichote, hem bedarende,
naderde langzamerhand de gebouwen, zich van ganscher harte aan zijn dame
aanbevelend, en haar smeekend, dat zij hem op dien vreeselijken tocht en onderneming mocht begunstigen ; onder weg beval hij zich ook aan God aan, dat
Hij hem niet mocht vergeten. Sancho verliet zijn zijde niet en strekte zooveel
hij kon zijn hals en zijn gezicht uit, tusschen de beenen van Rosinante door,
om te zien, of hij kon ontdekken wat hem zoo angstig en bevreesd maakte.
Een honderdtal passen konden zij gegaan zijn, toen zich, bij het omslaan van
een hoek, klaar en duidelijk de oorzaak zelve vertoonde, zonder dat er een
andere kon zijn, van dat vreeselijk en voor hen schrikwekkend gedruisch, dat
hen den geheeïen nacht zoo angstig en bevreesd had gemaakt, het waren (wees
er niet boos om, lezer) zes stampers van een volmolen, die met hun beurtelingsche slagen dat gedruisch veroorzaakten. Toen Don Quichote zag wat het
was, verstomde hij en verstijfde van boven tot onder. Sancho keek hem aan
en zag, dat hij zijn hoofd op zijn borst had laten zinken met duidelijke blijken
van verlegenheid. Don Quichote keek ook naar Sancho en zag, dat zijn wangen
opgezet waren en zijn mond tot een lach getrokken, met duidelijke blijken van
er van te zullen barsten, en zijn droefgeestigheid had niet zoo zeer de overmacht op hem, dat hij op het zien van Sancho zich kon weerhouden te lachen ;
maar toen Sancho zag, dat zijn meester begonnen was, schoot hij dermate los,
dat hij zijn ribben met de vuisten vast moest houden om niet te barsten van
lachen. Vier malen hield hij op en even dikwijls hervatte hij zijn geschater met
evenveel drift als te voren, waarover Don Quichote zich reeds naar den duivel
wenschte, te meer toen hij hem hoorde zeggen, bij wijze van aardigheid : «Gij
moet weten, vriend Sancho, dat ik door 's Hemels welbehagen in deze ijzeren
eeuw geboren werd om daarin de gouden of vergulde te doen herleven : ik ben.
degene voor wie de gevaren, de groote bedrijven, de heldendaden zijn weggelegd : * en hier herhaalde hij alle of de meeste woorden, welke Don Quichote
de eerste maal sprak, toen zij de vreeselijke slagen hoorden. Don Quichote
ziende dat Sancho hem voor den gek hield, werd zoo verlegen en vertoornd,
dat hij zijn lans ophief en hem twee zulke slagen toebracht, dat indien hij ze
op het hoofd had ontvangen, gelijk hij ze nu op de schouders ontving, de
ander bevrijd zou geworden zijn van hem zijn loon te betalen, tenzij aan zijn
erfgenamen. Sancho merkende, dat hij zulke slechte vruchten plukte van zijn
grappen en vreezende, dat zijn meester er mede zou voortgaan, zesde met groote
onderdanigheid tot hem : «Houd op, heer, daar ik u zweer dat ik maar schertste.»
«Zoo ! omdat gij schertst, scherts ik nog niet,, antwoordde Don Quichote.
«Kom hier, mijnheer de grappenmaker ; denkt gij, dat als het in plaats van de
.
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stampers van een volmolen een ander gevaarlijk avontuur was geweest, ik den
moed niet zou gehad hebben, om het te ondernemen en ten einde te brengen?
Ben ik soms verplicht, ik, die een ridder ben, om geluiden te kennen en te
onderscheiden, en te weten, welke die van een volmolen zijn en welke niet ? te
meer daar het zou kunnen zijn, gelijk het inderdaad is, dat ik ze in mijn leven
niet gezien heb, terwijl gij ze zult gezien hebben als een gewone boer, die gij
zijt, te midden van zulke dingen geboren en opgevoed. Zoo niet, maak dan dat
deze zes stampers veranderen in zes reuzen en jaag ze mij op het lijf, een voor
een of allen te gelijk, en wanneer ik ze niet allen de beenen in de lucht doe
steken, maak dan met mij zooveel grappen als gij wilt.»
tLaat het hier maar bij blijven, heer,» hernam Sancho : tik beken, dat ik wat
ver ben gegaan in mijn vroolijkheid : maar, zeg mij, nu wij in vrede zijn (en
God redde u uit al de avonturen, die u zullen overkomen, zoo gezond en frisch als Hij
u uit dit heeft gered !) was er dan geen reden tot lachen en is er geen stof tot vertellen
in de groote vrees, die ons heeft bevangen ? ten minste, die mij beving,
want van u weet ik reeds, dat gij haar niet kent, en niet weet wat schrik en
angst is.'
ilk ontken niet,) antwoordde Don Quichote, tdat wat ons overkomen is,
eene belachelijke zaak is, maar zij is niet waard verteld te worden, want alle
raenschen zijn niet zoo verstandig, dat zij de zaken op haar goede standpunt
weten te brengen.)
BU wist ten minste de lans op het goede raakpunt te brengen, antwoordde
Sancho, met op mijn hoofd te mikken en mijn schouders te treffen. Gode en
de vlugheid, die ik gebruikte om mij op zijde te werpen, zij dank, maar dat zij
zoo ! alles komt terecht bij de wasch ; en ik heb wel eens hooren zeggen : Dien
de Heer bemint, kastijdt Hij, te meer daar voorname heeren gewoon zijn, na
een kwaad woord, dat zij een knecht toevoegen, hem aanstond een broek te
schenken, ofschoon ik niet weet wat zij gewoon zijn hem te geven na hem
stokslagen te hebben toegediend, tenzij de dolende ridders na stokslagen
eilanden of koninkrijken geven op het vaste land.»
rDe dobbelsteen kon wel eens zOO rolleng zeide Don Quichote, «dat alles
wat gij zegt, waarheid is ; vergeef nu het gebeurde, want gij zijt verstandig en
weet, dat de eerste bewegingen niet in 's menschen macht liggen ; wees ook
voor het vervolg in één opzicht gewaarschuwd, dat gij u onthoudt van het onmatig praten met mij : want in al de ridderboeken, die ik gelezen heb, en ze
zijn ontelbaar, heb ik nooit gevonden, dat een schildknecht zooveel met zijn
heer praatte als gij met den uwen, en inderdaad houd ik dit voor eene groote
fout van u en van mij ; van u, omdat gij mij minacht : van mij, omdat ik mij
zelven niet méér acht : zoo was Gandalin, schildknaap van Amadis van Gaula,
graaf van het Vaste Eiland, en men leest van hem, dat hij steeds tot zijn heer
sprak met de muts in de hand, het hoofd gebogen en het lichaam ter aarde
more Turquesco. En wat zullen wij zeggen van Gassabal, schildknecht van Don
Galaor, die zoo stilzwijgend was, dat, om ons de uitnemendheid van zijn verwonderlijk stilzwijgen voor te stellen, zijn naam slechts eenmaal genoemd wordt
in de gansche groote en waarachtige geschiedenis. Uit alles wat ik gezegd heb,
kunt gij opmaken, Sancho, dat men onderscheid behoort te maken tusschen
meester en knecht, tusschen heer en bediende en tusschen ridder en schildknecht, zoodat wij voortaan elkander met meer eerbied hebben te behandelen,
zonder met elkander te gekscheeren; want op welke wijze ik mij ook op u vertoom, de kruik zal er bij lijden : de gunsten en weldaden, die ik u beloofd
.
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heb, zullen op hun tijd komen, en al kwamen zij niet, het loon zal ten minste
niet te loor gaan, zooals ik u reeds gezegd heb.»
(Mies is goed wat ia zegt,» zeide Sancho ; c maar ik zou wel eens willen weten
(voor het geval, dat de tijd van de gunsten soms niet kwam en het noodig werd
zijn toevlucht te nemen tot het loon) hoeveel een schildknecht van een dolend
ridder in die tijden verdiende en of zij overeenkwamen bij de maand of bij den
dag, zooals de opperlieden.*
,,Ik geloof niet," antwoordde Don Quichote, ,,dat zulke schildknechten ooit
op vast loon werden aangenomen, maar naar believen ; en als ik het u heb
toegewezen in het verzegeld testament, dat ik thuis achterliet, dan was het om
hetgeen zou kunnen gebeuren, daar ik nog niet weet, hoe in deze ongelukkige
tijden het ridderwezen opneemt, en ik zou niet gaarne hebben, dat om een
kleinigheid mijn ziel in de andere wereld gekweld werd ; want gij moet wel
weten, Sancho, dat er in deze geen gevaarvoller beroep is dan dat der avonturiers."
„Dat is wel waar," zeide Sancho, ,,daar alleen door het geraas van de stampers van
een volmolen het hart van zulk een dapperen dolenden avonturier als u is, ontste[d
en verontrust kan worden, maar gij kunt er zeker van zijn dat ik voortaan
mijne lippen niet meer zal ontsluiten om grappen te maken met uwe zaken,
maar alleen om u te eeren als mijn meester en geboren heer."
„Op deze wijze", hervatte Don Quichote, ,,zult gij leven op de oppervlakte
der aarde, want na zijn ouders, moet men zijn meesters eeren evenals dezen.

EEN-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK.
Handelt over het belangrijk avontuur en den rijken buit van
den helm van Mambrino, met andere zaken, die onzen
onoverwinnelijken ridder zijn overkomen.

Op dit oogenblik begon het een weinig te regenen en verlangde Sancho, den
volmolen zoolang binnen te gaan, maar Don Quichote had er zulk een afschuw
van gekregen wegens de voorgevallen grap, dat hij er volstrekt niet binnen
wilde gaan, en daarom hun weg rechts nemende, kwamen zij op een anderen,
gelijk aan dien, welken zij den vorigen dag gevolgd waren. Kort daarna bemerkte
Don Quichote een ruiter, die iets op het hoofd droeg, dat blonk alsof het goud
was, en nauwelijks had hij hem gezien, of hij wendde zich tot Sancho en zeide:
„Het komt mij voor, Sancho, dat er geen spreekwoord is, of het is een waar
woord, want allen zijn spreuken, geput uit de ondervinding zelve, moeder van
alle wijsheid : bijzonder dat, hetwelk zegt : Waar één deur toegaat, gaat een andere open : ik zeg het , omdat de fortuin ons dezen nacht de deur sloot die wij
zochten, terwijl zij ons misleidde met de stampers, en zij ons thans wagenwijd een
andere opende voor een ander, beter en zekerder avontuur, zoodat indien ik
door deze niet binnenga, de schuld aan mij zal liggen, zonder dat ik haar kan
wijten aan mijn geringe bekendheid met stampers, noch aan de duisternis van
den nacht: ik zeg dit, omdat daar, als ik mij niet bedrieg, iemand naar ons
toe komt, die op zijn hoofd den helm draagt van Mambrino, waaromtrent ik den
eed heb gedaan, die u bekend is.»
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Zie wel toe, heer, naar hetgeen gij zegt en nog beter op hetgeen gij doet,
zeide Sancho, „want ik zou niet gaarne hebben, dat het stampers waren die ons
gevoel ten volle platstampten en uitklopten."
,,Wat duivel zijt gij voor een mensch !" hervatte Don Quichote : „welke overeenkomst is er dan tusschen een helm en stampers ?"
Ik weet het niet " antwoordde Sancho • maar ik verzeker u dat indien ik
zooveel mocht praten als ik gewoon was, ik dan misschien zulke redenen zou
aanvoeren, dat gij zoudt erkennen, u te vergissen, in hetgeen gij zegt,"
'Hoe kan ik mij vergissen in hetgeen ik zag, lafhartige verrader b vroeg
Don Quichote : czeg mij, ziet gij dan niet dien ridder, die naar ons toekomt
op een appelgrauw paard en een gouden helm op zijn hoofd?»
cWat ik zie,' antwoordde Sancho, cis niets anders dan een man op een
grauwen ezel, zoo als den mijnen, die op zijn hoofd een ding draagt dat blinkt.'
Welnu, dat is de helm van Mambrino,» zeide Don Quichote : cga wat op
zijde en laat mij met hem alleen, dan zult gij zien, hoe ik, zonder een woord
te spreken, om tijd te sparen, dit avontuur beëindig en de helm dien ik zoo
zeer begeerd heb, de mijne blijft.'
cIk zal er wel voor zorgen, op zijde te gaan,» hervatte Sancho ; cmaar God
geve, herhaal ik, dat het geen stampers meer zijn!)
cIk heb u reeds gezegd, broeder, dat gij mij niet meet hebt te spreken, en
zelfs niet te denken over die stampers,' zeide Don Quichote, "want ik zweer...
en meer zeg ik niet, .... dat ik anders uw ziel zal platstampen.'
Sancho zweeg uit vrees, dat zijn meester den eed eens ten uitvoer zou brengen, dien hij hem zoo rond als een kogel had toegesmeten. Het geval met den
helm en het paard en den ridder, die Don Quichote zag, was dit : er waren
in die streek twee dorpen, het eene zoo klein, dat het geen apotheek noch
barbier bezat, en het andere, dat er naast lag, wel ; en zoo bediende de barbier
van het grootste ook het kleine, waar een zieke gelaten en iemand anders geschoren moest worden, om welke redenen de barbier op weg was met een
geelkoperen scheerbekken bij zich ; het toeval wilde, dat het op het uur, dat
hij kwam, begon te regenen, en om zijn hoed niet te laten bederven, die blijkbaar nieuw was, zette hij het bekken op zijn hoofd en daar dit helder geschuurd was, blonk het een halve mijl ver ; hij reed op een grauwen ezel, zoo
als Sancho zeide, en dit waren de omstandigheden, waarom dit alles aan Don
Quichote een appelgrauw paard en een ridder met gouden helm toescheen :
want alles wat hij zag paste hij met veel gemakkelijkheid toe op zijn buitensporige ridders en ronddolende denkbeelden ; toen hij nu zag, dat de arme
ruiter naderde, reed hij, zonder zich met hem in een gesprek te mengen, met
de volle vaart van Rosinante, met gevelde lans op hem aan, met het voornemen
om hem te doorboren ; maar toen hij nabij hem kwam, riep hij hem, zonder
zijn dolle vaart te beteugelen, toe : 'Verdedig u, slecht schepsel, of sta mij
goedwillig af, wat mij met alle recht toekomt!»
De barbier, die zoo onverwachts die verschijning op zich zag aankomen,
vond geen ander middel om zich voor den lansstoot te behoeden, dan zich
van den ezel te laten vallen ; hij had den grond nog niet bereikt, of hij stond
nog vlugger dan een ree weder op en begon zoo hard o ;ier het veld weg te
loopen, " dat de wind hem niet zou hebben ingehaald ; het scheerbekken bleef
op den grond liggen, waarmede Don Quichote tevreden was, zeggende, dat de
heiden verstandig gehandeld had en den bever had nagevolgd, die, wanneer
„

,
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hij zich vervolgd ziet door de jagers, zichzelven met zijn tanden datgene afbijt
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en wegwerpt, waarom hij, uit een natuurlijk instinct, weet, dat hij vervolgd wordt.
Hij beval Sancho den helm op te rapen, en deze, hem in zijn handen
nemende, zeide : ,,Bij den Hemel, dit scheerbekken is mooi en zijn acht real
waard zoo goed als een Maravedi ;" het aan zijn meester gegeven hebbende,
zette deze het aanstonds op zijn hoofd, het aan alle kanten ronddraaiend, om
er de sluiting van te zoeken ; en daar hij haar niet vond, zeide hij : „De heiden,
naar wiens maat het eerst deze vermaarde helm gesmeed werd, moet ongetwijfeld een ongewoon groot hoofd gehad hebben, en het ergste er van is, dat
er de helft aan ontbreekt."
Toen Sancho het bekken een helm hoorde noemen, kon hij zijn lachen niet
weerhouden, maar de toom van zijn meester kwam hem voor den geest en
daarom zweeg hij. ,,Waarom lacht gij, Sancho ?" vroeg Don Quichote."
„Ik lach," antwoordde hij, „als ik om het groote hoofd denk, dat die heiden
had, de eigenaar van dezen helm, die niets anders schijnt te zijn dan een
echt barbiersscheerbekken."
Weet gij wat ik denk, Sancho ? Dat dat vermaarde werkstuk van een betooverden helm door eenig vreemd toeval in handen moet gekomen zijn van
iemand, die zijn waarde niet kon kennen en waardeeren, en die, zonder te
weten wat hij deed, ziende, dat hij van het allerzuiverste goud was, de eene
helft zal gesmolten hebben, om zich met de opbrengst te bevoordeelen, en van
de andere helft datgene gemaakt heeft, wat nu een scheerbekken gelijkt, zoo
als gij zegt : maar het zij wat het wil, voor mij, die hem ken, doet zijn verandering niets ter zake en ik zal hem in orde brengen in het eerste dorp,
waar een smid is, en wel zoo, dat hem de helm niet overtreffe, ja zelfs niet
nabij kome, dien de God der Smeden maakte en smeedde voor den God van
den oorlog : ondertusschen zal ik hem dragen zoo goed als ik kan : want het
is beter wat dan niets ; te meer daar hij wel voldoende zal zijn om mij voor
een steenworp te beschutten."
„Zeker," zeide Sancho, „wanneer die niet met een slinger geschiedt, zoo als
plaats had in den strijd van de twee legers, toen men u de kiezen verbrijzelde
en het kannetje brak, waarin die gezegende drank was, die mij de ingewanden
deed uitspuwen."
„Ik bekommer er mij niet erg om, dat ik het kwijt ben, want gij weet,
Sancho," zeide Don Quichote, ,,dat ik het recept van buiten ken."
Ik ken het ook van buiten," antwoorde Sancho, „maar ik mag hier sterven
wanneer ik het ooit weer in mijn leven maak of beproef; te meer, daar ik mij
niet in de gelegenheid denk te stellen het noodig te hebben, want ik hoop
met al mijn vijf zinnen te zorgen, niet gewond te worden of iemand te wonden
van nog weer eens in een deken gesold te worden zeg ik niets, want dergelijke
onheilen kunnen slecht worden voorkomen, en wanneer zij komen, kan men
niets anders doen dan de schouders intrekken, den adem inhouden, de oogen
toedoen en zich laten gaan waar het lot en de deken ons heenvoert."
„Gij zijt een slecht Christen," zeide Don Quichote dit hoorende, „want gij
vergeet nooit de beleediging, die men u eens heeft aangedaan : weet toch, dat
edele en voortreffelijke gemoederen niet tobben over kinderachtigheden : aan
welken voet zijt gij kreupel geworden ? welke rib hebt gij gebroken ? welk gat
hebt gij in uw hoofd, dat gij die grap niet vergeet ? want als men de zaak
goed nagaat, was het een grap en een tijdverdrijf: immers indien ik het zoo
niet begreep, ware ik reeds derwaarts teruggekeerd en had ik, om u te wreken
meer onheil aangericht dan wat de Grieken deden om de geroofde Helena :
„

„
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die, als zij in dezen tijd geleefd had, of mijn Dulcinea in den haren, zeker
geen aanspraak zou gemaakt hebben op zulk een roem van schoonheid als zij
nu heeft."
En hier slaakte hij een zucht, die naar de wolken ging, terwijl Sancho zeide
«Het zij dan een grap, daar er van wraak geen sprake kan zijn, maar ik weet,
van welken aard de ernst en de grappen waren, en ik weet ook, dat zij mij,
niet uit het geheugen zullen gaan, zooals zij nooit mijn schouders zullen verlaten ; maar dit daarlatende, zeg mij wat wij met dit appelgrauw paard zullen
doen, dat op een grauwen ezel gelijkt en dat die toovenaar, dien gij er af
wierpt, hier heeft achter gelaten ; naar de wijze te oordeelen, waarop hij zijn
voeten repte en het hazenpad koos, laat hij niet vermoeden, dat hij er ooit oin
terug zal komen, en bij mijn baard, het is een goed grauwije."
«Ik ben niet gewoon, zeide Don Quichote, degenen die ik overwon, te berooven, en het is ook geen gebruik in de ridderschap om hun de paarden te
ontnemen en hen te voet te laten pan ; tenzij de overwinnaar in den strijd het
zijne mocht verloren hebben, want in dat geval is het geoorloofd, dat van den
overwonnene te nemen, als gewonnen in een rechtvaardigen strijd ; en dus,
Sancho, laat dat paard, of dien ezel, of wat gij wilt dat het is, staan, want als
zijn heer ons van hier verwijderd ziet, zal hij er wel om terugkomen.)
«God weet, hoe gaarne ik hem zou willen medenemen,) hervatte Sancho„
«of ten minste ruilen met den mijnen, die mij niet zoo goed voorkomt waarlijk,
de wetten van de ridderschap zijn al zeer bekromperi, als zij geen verlof geven,
om een ezel met een anderen te ruilen; maar ik zou wel eens willen weten, of ik
ten minste het tuig mag ruilen.)
«Hiervan ben ik niet geheel zeker, antwoordde Don Quichote ; ten in die
onzekerheid en totdat ik beter onderricht ben, zeg ik, dat gij het maar ruilt,
indien gij het hoog noodig hebt."
«Zoo hoog,' antwoordde Sancho, «dat, indien zij voor mijn eigen persoon.
waren, ik ze niet noodiger kon hebben.'

En aanstonds, voorzien van dit verlof, deed hij een mutatio capparum en
maakte zijn ezel wel duizendmaal schooner dan te voren. Dit gedaan zijnde
ontbeten zij met het overschot van den maaltijd, dien zij van het pakmuildier
hadden geplunderd, dronken water uit de beek van de stampers, zonder het
hoofd om te wenden om er naar te kijken : zoo groot was de afschuw, dien
zij er van hadden, wegens de vrees, die zij hun hadden aangejaagd. Hun toorn
en zelfs hun zwaarmoedigheid vergeten hebbende, stegen zij te paard en zonder
een bepaalden weg in te slaan (daar het in den aard van dolende ridders ligt,.
geen bepaalden weg te nemen) begonnen zij te rijden, waarheen de wil van Rosinante hen heenleidde, welke dien van zijn meester medesleepte en zelfs dien
van den ezel, die hem steeds volgde, waarheen hij hem ook voorging, in alle
liefde en gezelligheid met dat al keerden zij terug naar den grooten weg en
volgden hem op goed geluk af, zonder eenig ander plan. Terwijl zij zoo hun
gang gingen, zeide Sancho tot zijn meester : «Meer, wilt gij mij verlof geven
een weinig met u te praten ? Want sedert gij mij dat strenge gebod oplegde
van te zwijgen, zijn mij al meer dan vier dingen in de maag bedorven, en een
dat ik nu op de punt van mijn tong heb, zou ik niet gaarne verloren zien gam.'
«Zeg het," sprak Don Quichote, ten wees kort in uw woorden, want niemand
is aangenaam die langdradig is.'
«Ik zeg dan, heer,' antwoordde Sancho, «dat ik sedert eenige dagen heb
nagedacht, hoe weinig men wint met die avonturen te zoeken, die gij opspoort
.

in deze wildernissen en kruiswegen : want al winnen en volbrengen wij de gevaarlijkste, er is niemand, die het ziet of weet, en zoo moeten zij in eene altijddurende vergetelheid blijven, tegen uwe bedoeling in en tegen hetgeen zij verdienen : en zoo komt het mij voor, dat het beter zou zijn (behoudens uw beter
oordeel) dat wij den een of anderen Keizer gingen dienen of een ander groot
vorst, die in oorlog gewikkeld is, in wiens dienst gij dan de dapperheid van
uw persoon, uw groote kracht en nog grooter verstand zoudt kunnen toonen :
want als de heer, dien wij zouden dienen, dat ziet, moet hij ons stellig beloonen ieder naar onze verdiensten : en daar zal het wel niet aan iemand ontbreken, die uwe bedrijven zal beschrijven ter eeuwigdurende herinnering : van
de mijne spreek ik niet. omdat zij den schildknechtendienst niet zullen overschrijden ; ofschoon ik kan zeggen, dat indien het in de ridderschap gebruikelijk
is de bedrijven van schildknechten op te teekenen, ik niet denk, dat men de
mijne zal vergeten. »
cGij spreekt niet slecht, Sancho,* antwoordde Don Quichote ; £maar voor dat
men zoover komt, is het noodig door de wereld te trekken, bij wijze van proeftocht en avonturen zoekend, opdat men, door er eeni g e te volvoeren, naam en
faam verkrijge, zoodat de ridder, wanneer hij aan het hof komt van een groot
Monarch, reeds bekend zij door zijn daden, en de jongens hem nauwelijks door
de stadspoort hebben zien binnenkomen, of alien volgen hem en omringen, schreeuwend en roepend : cDit is de Ridder van de Zon, of van de Slang,* of van
een ander zinnebeeld, onder hetwelk hij groote daden verricht mag hebben :
cDit is hij,» zullen zij zeggen, die in een tweegevecht den vervaarlijken reus
Brocabruno met de Groote Kracht overwon ; die den grooten Mameluk van
Perzië onttooverde uit de groote betoovering, waarin hij zich bijna negenhonderd
jaren bevond : * en zoo gaat de lof zijner daden van mond tot mond ; en daarop
komt, op het geraas van de jongens en van het overige volk, de koning van
dat rijk aan de vensters van zijn koninklijk paleis, en zoodra hij den ridder
ziet, dien hij kent aan zijn wapenen of aan het devies op zijn schild, moet hij
noodzakelijk uitroepen : (Op, op, al mijn ridders, allen, die aan mijn hof vertoeven ! gaat uit om de bloem der ridderschap te ontvangen, die daar aankomt!»
„ Op dit bevel zullen allen uitgaan, en hij zelf zal komen tot midden op den'
trap, hem allerhartelijkst omhelzen en hem begroeten met een vredekus op den
mond, en daarop zal hij hem bij de hand geleiden naar het vertrek van Mevrouw de Koningin, waar de ridder zich met hare dochter de Prinses zal bevinden, die eene van de schoonste en volmaaktste jonkvrouwen moet wezen,
welke ira een groot deel van de oppervlakte der aarde met groote moeite kan
gevonden worden. Het zal dan aanstonds gebeuren, dat zij hare oogen op den
ridder zal slaan en hij de zijne op de hare en zij zullen elkander meer als
goddelijke dan als menschelijke wezens toeschijnen, en zonder te weten
hoe of wat, moeten zij gevangen en verstrikt blijven in het verwikkelde
net der liefde, met groote bezorgdheid in hun harten, omdat zij niet
weten, hoe zij elkander zullen kunnen spreken, om zich hun kwellingen en gevoelens te ontdekken, Vandaar zal men hem zonder twijfel naar een rijk versierd
vertrek van het paleis geleiden, waar men, hem van zijn wapenrusting ontdaan
hebbende, hem een rijken mantel van scharlaken zal omhangen ; en zoo goed
hij er gewapend uitzag, zoo goed en nog beter zal hij zich vertoonen in zijn
gestikt wambuis. De avond gekomen zijnde, zal hij eten met den Koning, de
Koningin en de Prinses, waarvan hij nooit de oogen zal afwenden, haar bewonderend, zonder dat de omstanders zulks bemerken, en zij zal hetzelfde doen met
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gelijke scherpzinnigheid, omdat zij, zoo als ik gezegd hed, eene zeer verstandige
jonkvrouw is. Vervolgens zullen de tafels afgenomen worden en zal er nog laat in den
avond door de deur der zaal een leelijk dwergje binnenkomen met een schoone
dame, die tusschen twee reuzen achter den dwerg loopt, met een zeker avontuur,
opgemaakt door een zeer ouden wijze in dier voege, dat degene die dit ten
einde zal brengen voor den besten ridder ter wereld zal gehouden worden. Aanstonds zal de koning bevelen, dat al de aanwezigen het beproeven, doch niemand
zal het volvoeren en voltooien dan de vreemde ridder. tot groote vermeerdering
van zijn roem, waarover de Prinses zeer tevreden zai zijn en zich voor meer
dan vergenoegd en voldaan zal houden, dat zij hare gedachten zoo hoog geplaatst
en gevestigd heeft ; het fraaiste is, dat die Koning of Vorst, of wat hij is, een
hardnekkigen oorlog voert met een anderen, even machtig als hij, en de vréemde
rtdder vraagt hem (na verloop van eenige dagen, dat hij aan zijn hof geweest
is) verlof om hem in den bedoelden oorlog te mogen dienen. De Koning zal
dit zeer welwillend toestaan en de ridder hem hoffelijk de handen kussen om
de eer, die hij hem bewijst ; dien nacht zal hij afscheid nemen van zijn meesteres de Prinses, door het ijzeren hek van een tuin, waarop het vertrek uitziet
waarin hij slaapt, door welk hek zij hem reeds vele andere malen heeft gesproken, terwijl alles bestuurd en geweten wordt door een jonkvrouw, in wie de
Prinses veel vertrouwen stelt : hij zal zuchten ; zij zal flauw vallen ; de jonkvrouw
zal water halen ; hij zal zeer bezorgd zijn, omdat de morgen aanbreekt, en hij
niet zou willen, dat zij ontdekt werden, wegens de eer zijner dame : eindelijk
zal de Prinses bijkomen en haar blanke handen door het hek heen den ridder
toereiken, die ze duizend- en duizendmaal zal kussen en met zijn tranen besproeien : er zal tusschen hen afgesproken worden op welke wijze zij elkander hun
gelukkige en ongelukkige lotgevallen zullen doen weten en de Prinses zal he m
bidden, dat hij zich zoo min mogelijk ophoude ; hij moet haar dat onder vele
eeden belooven ; hij kust haar opnieuw de handen en neemt met zooveel aandoening afscheid, dat hij er bijna het leven bij inschiet ; hij gaat van daar naar
zijn kamer, werpt zich op zijn bed, kan niet slapen van droefheid over de
scheiding, staat weer vroeg in den morgen op, gaat afscheid nemen van den
Koning, de Koningin en de Prinses, maar hem wordt gezegd (nadat hij van de
beide eersten afscheid heeft genomen), dat Mevrouw de Prinses ongesteld is
en geen bezoek kan afwachten ; de ridder denkt, dat dit van smart over zijn
vertrek is, het doorboort hem het hart, en het scheelt weinig, of hij geeft duidelijke blijken van zijn smart ; de vertrouwelinge van de jonkvrouw is aanwezig
zij moet alles opmerken ; zij gaat het vertellen aan haar gebiedster, die haar
met tranen ontvangt en haar zegt, dat een van de grootste smarten, die zij
heeft, deze is, dat zij niet weet, wie haar ridder is en of hij van koninklijken
bloede is of niet ; de jonkvrouw verzekert haar, dat zooveel hoffelijkheid, edelmoedigheid en dapperheid, als die van haar ridder, in niemand anders kunnen
bestaan dan in een vorstelijk en aanzienlijk man ; hiermede troost zich de beproefde en doet haar best om getr000st te zijn, ten einde geen kwaad vermoeden omtrent zichzelve bij hare ouders te wekken, en na verloop van twee
dagen vertoont zij zich in het openbaar. Intusschen vertrekt de ridder : hij strijdt
in den oorlog, verslaat des konings vijand, wint vele steden, zegeviert in vele
veldslagen : keert terug naar het hof, ontmoet zijn dame, waar hij dit gewend
is, spreekt met haar af, dat hij haar aan haar vader ten huwelijk zal vragen
tot loon van zijn diensten ; de koning wil haar niet geven, omdat hij niet weet
wie hij is ; maar met dat al, hetzij geschaakt of hoe het dan ook moge gaan,,
.
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de Prinses wordt eindelijk zijn vrouw en haar vader houdt dit ten slotte voor
een groot geluk, omdat ontdekt wordt, dat die ridder de zoon is van een dapper koning van ik weet niet wat voor koninkrijk, want ik geloof, dat het niet
op de kaart zal staan ; de vader sterft, de Prinses wordt erfgenaam, de ridder,
om kort te gaan, wordt koning. Nu begint aanstonds het verleenen van gunsten
aan zijn schildknecht en aan allen, die hem hielpen zulk een hoogen stand te
bereiken : hij huwt zijn schildknecht uit aan een jonkvrouw van de Prinses,
welke zonder twijfel dezelfde zijn zal, die de vertrouwde hunner liefde was en
de dochter van een aanzienlijken Hertog."
cDat bid ik ; en zonder omwegen," zeide Sancho, choud ik mij daaraan, want
alles moet letterlijk zoo gebeuren met u, die zich den Ridder van de Droevige
Figuur noemt."
cTwijfel er niet aan, Sancho," hervatte Don Quichote ; cwant op dezelfde
wegen als ik u dit verteld heb, stijgen de dolende ridders en zijn zij gestegen
tot den rang van Koningen en Keizers alleen moet men nu maar zien, welke
koning van de Christenen of van de Heidenen in oorlog is en een schoone
dochter heeft, maar er is nog tijd om daarover te denken, omdat er, zooals
ik gezegd heb, eerst in andere wereldstreken naam moet gemaakt worden,
welke het hof bereikt. Evenwel, er ontbreekt mij nog iets : want gesteld het
geval, dat er een koning zij die in een oorlog gewikkeld is en een schoone dochter bezit en dat ik ongeloofelijken naam heb gemaakt door het gansche heelal,
dan weet ik niet, hoe uitgevonden zou kunnen worden, dat ik van koninklijken
bloede ben, of ten minste een achterneef van een keizer : want de koning zal
mij zijn dochter niet ten huwelijk willen geven, indien hij niet eerst op dat punt
'h eel zeker is, al verdienen mijn beroemde daden het nog zoozeer ; zoodat ik
om dat gemis vrees te moeten ontberen wat mijn arm wel verdiend heeft. Weliswaar ben ik een edelman van erkenden stam, met bezit en eigendom, en vijfhonderd Sueldos inkomen en het zou kunnen zijn, dat de Wijze, die mijn geschiedenis
beschreef, mijn geslacht en afkomst zoodanig bepaalde, dat ik in den vijfden of zesden graad van een koning afstamde : want gij moet weten, Sancho, dat er twee soorten van geslachten in de wereld zijn : de eene, die hunne afkomst afleiden
van vorsten en monarchen, die langzamerhad in den tijd zijn opgegaan en
eindigen in een punt even als pyramiden ; doch anderen namen hun oorsprong
bij laaggeborenen en klimmen gestadig van trap tot trap, totdat zij eindelijk
groote heeren worden : zoodat het onderscheid hierin ligt, dat de eene waren
wat zij niet meer zijn en de andere zijn wat zij niet waren, en ik zou van de
eerste kunnen zijn, zoodat na onderzoek bleek, dat mijn oorsprong groot en
beroemd geweest was, waarmede de koning, die mijn schoonvader zou wezen,
zich tevreden zou moeten stellen : zoo niet, dan moet de Prinses mij zoozeer
beminnen, dat zij, ondanks haar vader, en al weet zij zeker, dat ik de zoon
van een waterdrager ben, mij moet aannemen tot haar heer en gemaal : zoo
niet, dan komt hier het schaken te pas en het wegvoeren, waarheen het mij
lust, terwijl de tijd of de dood een einde moet maken aan het misnoegen harer
ouders."
«Hier komt ook te pas,' zeide Sancho, twat sommige slechte lieden zeggen :
Verzoek niet als een gunst, wat gij met geweld kunt nemen ; ofschoon nog beter te pas komt het spreekwoord : Meer geldt een sprong over de heg dan het
verzoek van brave lieden : ik zeg dit, omdat wanneer mijnheer de koning, uw
schoonvader, zich niet wilde verwaardigen om u mevrouw de Prinses te schenken, er niets overschiet dan haar, zoo als gij zegt, te schaken en weg te voe-
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ren ; maar het ongelukkigste is, dat, zoolang de vrede niet hersteld is en het rijk
vreedzaam bezeten wordt, de arme schildknaap op zijn neus kan kijken wat betreft de belooningen ; tenzij de vertrouwelinge van de jonkvrouw, die zijne
vrouw moet worden, met de Prinses medegaat en hij met haar zijn slechten tijd
doorbrengt totdat de Hemel het anders beschikke : want naar ik meen, kan zijn
heer haar hem wel aanstonds tot wettige huisvrouw geven.)
/Dat kan niemand beletten,» zeide Don Quichote.
Welnu, hoe het dan ook zij,» antwoordde Sancho, ter schiet niets anders
over dan ons aan God aan te bevelen en de fortuin te laten loopen waarheen
zij verkiest.'
cGod geve het,' antwoordde Don Quichote, zooals ik het wensch en gij,
Sancho, het noodig hebt ; klein blijve degene, die zichzelven kleinacht !'
/Het zij in Gods hand,' zeide Sancho, tik ben een oud-Christen van afkomst
en dat is genoeg om mij Graaf te maken.'
iMeer dan genoeg,' zeide Don Quichote ; ten al waart gij het niet, dat doet
niets ter zake, want wanneer ik koning ben, kan ik u wel adeldom verleenen,
zonder dat gij dien koopt of mij op eenigerlei wijze van dienst zijt, want als
ik u Graaf maak, zijt gij tevens een edelman, en men mag zeggen wat men
wil, zeker is het, dat zij u heer zullen moeten noemen al is het nog zoo tegen
hun zin.'
/En zoo niet, ik zou mijn gezaag wel weten te handhaven,' zeide Sancho.
/Gezag moet gij zeggen, en niet gezaag,' zeide zijn meester.
c Ook al goed,' antwoordde Sancho Panza : tik zeg, dat ik het wel zal weten
te schikken, want ik zeg u, ik ben eens bode van een gilde geweest en de bodesro k stond mij zoo goed, dat iedereen zeide, dat ik er uitzag om hoofdman van
dat gilde te kunnen wezen. En wat zal het dan zijn, wanneer ik een hertogsmantel om mijn ribben sla of mij in goud of paarlen kleed, naar de wijze van
vreemde graven ? Ik houd het er voor, dat men honderd mijlen ver naar mij
zal komen kijken ?'
t Gij zult er goed uitzien,' zeide Don Quichote ; t maar het zal noodig zijn,
dat gij u dikwijls den baard scheert, want gij hebt er een zoo zwaren, borsteligen en slecht gegroeiden, dat zoo gij hem niet minstens om den anderen
dag afscheert, men op een geweerschot afstands zal kunnen zien, wie gij
zijt.'
,,Wat kan ik beter doen," zeide Sancho, „dan een eigen barbier in mijn huis
te nemen en zelfs, als het noodig was, zou ik mij door hem doen volgen als
den stalmeester van een Grande."
,,Maar hoe weet gij," vroeg Don Quichote, „dat de Granden zich door hun
stalmeesters doen volgen ?"
Dat zal ik u zeggen," antwoordde Sancho : Vroeger jaren was ik eens een
maand lang in de Hofstad, en daar zag ik een zeer klein heertje rijden,
waarvan men zeide, dat hij een heele Grande was ; een man volgde, hem overal
te paard, zoodat hij net zijn staart leek ; ik vroeg, waarom die man niet naast
den anderen reed, maar altijd achter hem bleef ; men antwoordde mij, dat het
zijn stalmeester was en het een gewoonte der Granden was, dezen achter zich
te laten rijden : sedert dien tijd weet ik het zoo goed, dat ik het nooit vergeten heb."
„Ik zeg, dat gij gelijk hebt," zeide Don Quichote, „en dat gij op die wijze
uw barbier kunt medenemen, want de gewoonten kwamen niet alle te gelijk
en werden niet in eens uitgevonden, en gij kunt de eerste Graaf zijn, die zich
„

112

door zijn barbier laat volgen : bovendien is het een zaak van grooter vertrouwen den baard te scheren dan een paard te zadelen."
Laat die zaak van den barbier maar aan mij over," zeide Sancho, ,,en aan
u zij overgelaten, uw best te doen om koning te worden en mij graaf te maken."
Dat zal gebeuren," antwoordde Don Quichote ; en zijn oogen opslaande zag
hij, wat in het volgende hoofdstuk zal vermeld worden.
„
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TWEE-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK.
Hoe Don Quichote de- vrijheid schonk aan vele ongelukkigen,
die men bracht waar zij niet gaarne heen wilden gaan.
Sidi Hamed Benandzjeli, de Arabische en Manchaansche schrijver, verhaalt
in deze gewichtige, roemruchtige, nauwkeurige, aangename en dichterlijke geschiedenis, dat, na de gesprekken tusschen den vermaarden Don Quichote van
de Mancha en Sancho Panza, zijn schildknaap, gewisseld en die aan het slot
van het vorige hoofdstuk medegedeeld zijn, Don Quichote de oogen opsloeg
en zag dat op den weg, dien hij volgde, ongeveer twaalf mannen te voet
aankwamen, aaneen gesnoerd als de bolletjes van een rozenkrans, door eene
groote ijzeren keten aan hun halzen, en allen met boeien aan de handen. Er
waren ook twee mannen te paard en twee te voet bij, de ruiters met buksen,
en de voetgangers met pieken en degens. Zoodra Sancho Panza hen zag, zeide
hij : ,,Dat is eene keten galeiboeven, gedwongen volk van den Koning, dat
naar de galeien gaat."
Hoe gedwongen volk ?" vroeg Don Quichote : „is het mogelijk dat de
Koning iemand geweld aandoet ?"
„Dat zeg ik niet," antwoordde Sancho : ,,maar wel dat dit volk is, dat om zijn
misdaden veroordeeld is, den Koning gedwongen te dienen op de galeien."
,,Om kort te gaan," hervatte Don Quichote, „hoe het ook zijn moge, het
volk, dat men daar heenvoert, gaat gedwongen en niet vrijwillig."
,,Dat is zoo," zeide Sancho.
Op die wijze," zeide zijn meester, „komt hier de uitoefening van mijn beroep te pas : het verhinderen van geweld en het helpen en bijstaan van ongelukkigen."
Denk er aan, heer," zeide Sancho, „dat hetGerecht, hetwelk de Koning
zelf is, zulk volk geen geweld aandoet of beleedigt, maar het straft voor zijn
misdrijven."
Intusschen kwam de keten met galeislaven aan en Don Quichote verzocht,
in zeer hoffelijke taal, hen die haar geleiden, of zij zoo goed wilden zijn hem
te onderrichten en hem de reden of redenen te zeggen, waarom zij die menschen op die wijze wegvoerden
Een der wachters te paard antwoordde, dat het galeiboeven waren, volk van
Zijne Majesteit, dat naar de galeien ging, en dat hij niets meer behoefde te
zeggen, noch de ander meer behoefde te weten.
„
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„En toch " hernam Don Quichote, „zou ik gaarne van elk hunner in het
bijzonder de oorzaak ti an zijn ongeluk wenschen te weten." Hij voegde hier
nog zooveel en zulke beleefde woorden bij om hen te bewegen, hem te zeggen
wat hij wenschte te weten, dat de andere wachter te paard tot hem zeide :
„Ofschoon wij hier het register en de vonnissen van ieder dezer ongelukkigen
bij ons dragen, hebben wij geen tijd ons op te houden om ze te krijgen en
te lezen ; vraag het echter hunzelf, dan zullen zij het zeggen, indien zij het
willen; en zij zullen het wel willen, want het is volk, dat genoegen vindt in
het bedrijven en vertellen van schelmerijen."
Met dit verlof, dat Don Quichote zou genomen hebben, als men het hem
niet gegeven had, naderde hij de keten en vroeg den eersten, om welk misdaad hij zich in zulk een droevigen toestand bevond ?
Hij antwoordde, omdat hij verliefd was geraakt.
„Nergens anders om ?" hervatte Don Quichote, „maar indien men wegens
verliefd-zijn de menschen naar de galeien stuurt, had ik reeds lang daarop
kunnen zitten roeien."
„Mijne liefde is niet van dien aard als gij denkt," zeide de galeiboef: „de
mijne bestond hierin, dat ik een waschmand, volgepakt met schoon linnen,
zoo liefhad, en haar zoo hartelijk omhelsde, dat, indien het Gerecht mij haar
niet met geweld ontnomen had, ik haar nog op dit oogenblik niet vrijwillig
zou hebben verlaten : ik werd op heeterdaad betrapt de pijnbank was niet
noodig, men sprak het vonnis over mij uit, men telde er mij honderd op de
schouders, en als toegift drie jaar in de Gurapas : daarmede uit.,
Hoe meent gij dat in de Gurapas ?" vroeg Don Quichote.
,,Dat zijn de galeien," antwoordde de boef, die een jonge man was van
omstreeks vier en twintig jaren en van Piedrahita. Dezelfde vraag richtte Don
Quichote tot den tweeden, die niets antwoordde, zoo bedroefd en neerslachtig
als hij was ; maar de eerste antwoordde voor hem en zeide : e Deze, mijnheer,
gaat als kanarievogel : ik bedoel, omdat hij muzikant en zanger is."
„Hoe?" herhaalde Don Quichote : „gaat men ook naar de galeien, omdat
men muzikant en zanger is ?"
,,Ja, heer," antwoordde de boef: «want er is niets ergers dan te zingen op
de pijnbank."
„Wel, ik heb integendeel hooren zeggen," zeide Don Quichote, „dat alwie
zingt, zijn leed verdringt."
„Hier is het juist het tegenovergestelde," zeide de galeislaaf: ,,die eens zingt,
schreit zijn heele leven.,
,,Dat begrijp ik niet," zeide Don Quichote.
Maar een van de wachten zeide hem : „Heer ridder, zingen op de Mijnbank
noemt dat volkje bekennen onder het pijnigen ; dezen misdadiger pijnigde men
en hij bekende ; zijn misdrijf was, dat hij een veedief was, en omdat hij bekende, veroordeelde men hem tot zes jaren galeien, behalve twee honderd
slagen, die hij reeds op zijn schouders heeft ; hij loopt steeds in gepeinzen en
droefheid, omdat de overige dieven, die achter zijn gebleven of hier medegaan,
hem mishandelen en plagen, bespotten en minachten, daar hij bekende en den
moed niet had neen te zeggen : want, zeggen zij, neen kost evenveel moeite
als ja, en een misdadiger is er wel zeer gelukkig aan toe, wanneer zijn leven
en zijn dood aan zijn eigen tong hangen en niet aan die der getuigen en aan
andere bewijsmiddelen, en ik houd het er voor, dat zij de plank niet ver mis slaan."
„Zoo denk ik er ook over," antwoordde Don Quichote; en voortgaande
DON QUICHOTE.
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naar den derden, deed hij hem dezelfde vraag als aan de anderen. Deze antwoordde vlug en met groote onverschilligheid : „Ik ga voor vijf jaren naar
mevrouw Guarapa, omdat ik tien ducaten te kort kwam.»
Ik wil er u gaarne twintig geven," zeide Don Quichote, om u uit deze
ongelegenheid te redden."
„Dat komt mij juist voor," antwoordde de galeiboef, ,,als iemand, die midden
op zee geld heeft en van honger sterft, omdat hij nergens kan koopen wat hij
noodig heeft : ik zeg dit, omdat, indien ik op zijn tijd die twintig ducaten gehad had, welke gij mij thans aanbiedt, ik daarmede de pen van den griffier
zou hebben gesmeerd en het vernuft van den advocaat gescherpt, zoodat ik
mij thans midden op het Zocodoverplein van Toledo zou hebben bevonden
en niet op dezen weg, gekoppeld als een jachthond ; maar God is groot ! geduld en daarmee uit !
Don Quichote ging voort naar den vierden, die een man was van eerbiedwaardig voorkomen, met een witten baard, welke hem tot over de borst hing ;
toen hij zich naar de reden hoorde vragen, waarom hij daar was, begon hij
te schreien en antwoordde niets ; maar de vijfde veroordeelde sprak in zijn
plaats en zeide : „Deze eerbiedwaardige man gaat voor vier jaren naar de galeien,
nadat hij langs de straten een wandeling gedaan heeft, in feestgewaad en te paard."
„Dat is," zeide Sancho Panza, „dat hij op den ezel heeft moeten rijden ?"
,juist," hervatte de galeiboef; „en de reden, waarom zij hem deze straf oplegden, is, dat hij een makelaar in ooren geweest is, en zelfs in geheele
lichamen : kortom, deze heer gaat wegens koppelarij, en ook omdat hij een
beetje aan tooverij gedaan heeft."
Hadt gij er dat laatste niet bijgevoegd," zeide Don Quichote, „dan zoudt
gij als eenvoudig koppelaar niet verdiend hebben naar de galeien te gaan, maar
wel om ze te commandeeren en er Generaal van te zijn, want het beroep van
koppelaar is niet dat van iedereen, maar een beroep van verstandige lieden en
hoognoodig in een welgeordenden staat ; het moest ook niet worden uitgeoefend
dan door zeer fatsoenlijke lieden, en zij moesten aan toezicht en examens onderworpen zijn, zooals dat bij andere beroepen is, met een bepaald en bekend
getal er van, evenals de makelaars ; op deze wijze zou men van veel kwaads
bevrijd blijven, dat thans veroorzaakt wordt doordien dit ambt en beroep in
handen valt van domme en onverstandige menschen, vrouwen van meer of
minder fatsoen, jonge edelknapen en snoeshanen van jeugdigen leeftijd en geringe ondervinding, wiep, als het er het meest op aan komt en als het noodig
is een gewichtig plan te ontwerpen, de broodkruimels bevriezen tusschen mond
en hand, ja die niet weten, welke hunne rechterhand is. Ik zou wel voort willen
gaan en de redenen opgeven, waarom het nuttig zou zijn een keuze te doen
onder hen, die in den Staat zulk een noodzakelijk ambt moesten bekleeden,
maar de plaats is er niet geschikt voor : de dag zal komen, waarop ik het
zeggen zal aan dengene die er in kan voorzien : alleen zeg ik nu, dat het leed,
dat mij het gezicht van deze grijze haren en dit eerbiedwaardig gelaat, in zulk
een kommer wegens koppelarij, veroorzaakte bij mij weggenomen is door de
bijvoeging, dat hij een toovenaar is, ofschoon ik wel weet, dat er geen tooverijen in de wereld zijn, die den wil kunnen dwingen of hem geweld aandoen,
zooals sommige eenvoudige lieden meenen : onze wil is vrij en er is geen kruid
of tooverzang, die hem dwingen kan ; wat sommige eenvoudige vrouwtjes en
sommige schelmsche bedriegers trachten samen te stelien, zijn mengels en vergiften, die de menschen gek maken, terwijl zij den schijn aannemen, van de
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macht te bezitten om liefde op te wekken, terwijl het, zooals ik zeg, onmogelijk is den wil te dwingen."
Dat is zoo," zeide de goede oude man, „en werkelijk, heer, aan tooverij
was ik niet schuldig ; wat koppelarij betreft, kon ik het niet ontkennen ; maar
nooit dacht ik, dat ik er kwaad mee deed ; mijn bedoeling was enkel, dat de
geheele wereld genoegen zou hebben en in vrede en rust leven, zonder kommer
of moeite ; maar die goede bedoeling belette mij niet te gaan vanwaar ik niet
denk terug te komen ; zoo drukken mij de jaren en een kwaal, die ik heb op
het wateren en die mij geen oogenblik rust laat."
Hier begon hij opnieuw te schreien zooals te voren, en Sancho had zooveel
medelijden met hem, dat hij een vier-realstuk uit zijn zak haalde en herel dit
als een aalmoes schonk.
Don Quichote ging verder en vroeg een volgende naar zijn misdrijf; deze
antwoordde met niet minder, maar veel meer levendigheid dan de vorige : ,,Ik
doe dezen tocht omdat ik mij buitenmate vermaakt hebmet twee zusters,
mijne nichten, en met nog twee zusters, die mijne nichten niet waren ; om kort
te gaan, ik had zooveel pret met haar allen, dat het gevolg van de grap dit
was : de familie raakte zoo ingewikkeld, dat de duivel er niet uit wijs kon ; alles
werd mij bewezen, ik miste voorspraak, ik had geen geld : ik zag mij op het
punt mijn hoofd te verliezen ; men veroordeelde mij tot zes jaren galeien, ik
berustte er in, ik heb de straf verdiend, ik ben jong, het leven is schoon, en zoolang er
dat is, is er hoop. Indien gij, heer ridder, iets hebt om deze arme lieden te
helpen, zal God het u vergelden in den hemel en wij zullen op aarde zorgen,
dat wij God in onze gebeden smeeken voor uw leven en gezondheid, dut die
zoo lang en zoo goed mogen zijn als uw goed uiterlijk verdient."
persoon was gekleed als een student en een van de bewakers zeide, dat
hij een groote prater was en een heel aardig Latinist. Achter deze allen kwam een
hij
man van een zeer goed uiterlijk, en dertigjarigen leeftijd, alleen was hij eenigszins
anders geboeid dan de overigen, want hij droeg een keten aan den eengin voet
die zoo groot was, dat zij om zijn geheele lichaam kronkelde ; voorts twee ringen om den hals, de eene aan de keten gehecht en de andere van de soort,
die men ,,waakzame vrienden" noemt, van welke weder twee stangen afdaalden
tot aan den gordel, en hieraan waren nog twee boeien vastgesmeed, waarin zijn
handen gesloten waren met een groot hangslot, zoodat hij noch met zijn
handen zijn mond kon bereiken, noch met zijn hoofd zoodanig bukken dat hij
bij zijn handen kwam. Don Quichote vroeg, waarom die man zooveel boeien
meer dan de anderen te dragen had.
Dewachter antwoordde, dat dit was, omdat hij alleen meer misdaden op zijn
rekening had dan al de anderen te zamen, en dat hij zoo onbeschaamd was en
een zoo groote booswicht, dat al bewaarden zij hem op die wijze, zij toch niet
zeker van hem waren, maar vreesden, dat hij hun zou ontsnappen.
Hoe kan hij zooveel misdaden gepleegd hebben," vroeg Don Quichote, „indien
zij niet meer straf hebben verdiend, dan hem naar de galeien te brengen ?"
Hij gaat voor tien jaar," hernam de wachter, „en dat is als het ware een
burgerlijke dood ; men behoeft niet meer te weten, dan dat deze goede man
de beruchte Gines van Passamonte is, anders genaamd Ginesillo van Parapilla."
Mijnheer de commissaris," zeide toen de galeiboef, ,,houd uw gemak en laat
ons nu geen namen en bijnamen geven. Gines heet ik en geen Ginesillo, en
Passamonte is mijn familienaam en niet Parapilla, zooals gij zegt ; laat ieder
maar naar zichzelf kijken, dan heeft hij genoeg te doen."
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,,Praat wat t zachter," hervatte de commissaris, , ; mijnheer de dief van de groote
soort, als gij niet verlangt, dat ik u doe zwijgen tegen uw zin."
,,Het schijnt wel," antwoordde de boef, „dat 's menschens lot onder Gods
bestuur staat, maar eens zal zeker iemand weten, of ik Ginesillo van Párapilla
heet of niet."
„Maar noemt men u dan zoo niet, bedrieger ?" vroeg de wachter.
„ Dat doet men," antwoordde Gines ; „maar ik heb ergen lust, om hen dat
af te leeren. Heer ridder, als gij ons iets wilt geven, geef het dan en ga in
vrede, want gij zijt vervelend met aldus de lotgevallen van anderen te willen
weten ; wilt gij de mijne kennen, weet dan dat ik Gines van Passamonte ben,
wiens leven beschreven is met deze vingers."
,,Hij zegt de waarheid," zeide de commissaris : „hij heeft zelf zijn levensgeschiedenis geschreven zoo goed als men maar wenschen kan en hij heeft het
boek in de gevangenis verpand voor tweehonderd realen."
„ En ik denk het te lossen," zeide Gines, ,,al stonden er tweehonderd dueaten op."
„ Is dat zoo goed ?" vroeg Don Quichote.
„Het is zoo goed," antwoordde Gines, „dat het er slecht uitziet met Lazarillo van Tormes en met alle andere boeken, die in dat genre geschreven zijn
of zullen worden : wat ik u kan zeggen is, dat het waarheid bevat en dat die
waarheid zoo geestig en zoo aardig is, dat er geen leugens kunnen zijn, die
haar evenaren.
En hoe is de titel van dat boek ?" vroeg Don Quichote.
„

,,Het leven van Gines van Passamonte," antwoordde hij.

En is het voleindigd ?" vroeg Don Quichote.
kan het voleindigd zijn", antwoordde hij, „daar mijn leven nog niet
voleindigd is ? wat beschreven is loopt van mijn geboorte af tot op het tijdstip
dat ze mij dezen laatsten keer naar de galeien gestuurd hebben."
„Zijt gij er dan reeds meermalen op geweest ?" vroeg Don Quichote.
„ Om God en den Koning te dienen, ben ik er nog eens vier jaren geweest
en ik weet hoe de beschuit en de ossenpezerik smaken," antwoordde Gines, „het
spijt mij ook niet erg, dat ik er naar toe ga, want ik zal daar gelegenheid hebben mijn boek af te werken : er blijft mij toch nog veel te zeggen over, en op
de galeien van Spanje heerscht meer ledige tijd dan wel noodig zou zijn, ofschoon ik niet heel veel meer noodig heb voor wat mij rest te schrijven, want
ik weet het van buiten.
„ Gij schijnt knap," zeide Don Quichote.
„ En ongelukkig," antwoordde Gines, „want het ongeluk vervolgt steeds de
knappe koppen."
„ Het vervolgt de schelmen," merkte de commissaris op.
,,Ik heb u reeds gezegd, mijnheer de commissaris," antwoordde Passamonte,
,,dat gij uw gemak moest houden, want die heeren gaven u dien staf niet, om
ons arme sukkels, die wij zijn, te mishandelen, maar om ons te brengen en te
geleiden, waar Zijne Majesteit beveelt : want anders, zoo waar ... maar genoeg :
want alles komt bij het wasschen terecht ; laat iedereen maar zwijgen en goed
handelen ; spreek beter, en laat ons de reis voortzetten, want die grap heeft nu
al lang genoeg geduurd."
De commissaris lichtte zijn staf op, om de bedreigingen van Passamonte te
vergelden, maar Don Quichote kwam tusschenbeide en verzocht hem niet te
mishandelen, omdat het niet te verwonderen was, dat iemand met zoo gebon„

r Hoe

Don Quichote op het punt in het hol van de Montezinos
neer te dalen.

117

den handen een wat losse tong had en zich tot de geketenden wendend, zeide
hij : „Uit alles wat gij mij gezegd hebt, waarde broeders, heb ik de zekerheid
gekregen, dat, ofschoon men u gevonnisd heeft om uw overtredingen, de straffen, die gij gaat ondergaan, u niet veel genoegen doen, en gij er zeer ongaarne
en tegen uwen zin heengaat ; het zou ook kunnen wezen, dat het gebrek aan
moed, dat deze man had onder het pijnigen, het gebrek aan geld van dien anderen, de weinige voorspraak van den derden, en eindelijk het verkeerd oordeel
van den rechter de schuld kon geweest zijn van uw ongeluk en dat gij er niet
met dat recht zijt afgekomen, dat gij aan uw zijde hadt : dit alles komt mij op
dit oogenblik zoo voor den geest, dat het mij zegt, en aanspoort en dwingt u
het doel aan te toonen, waartoe de Hemel mij in de wereld zond en mij daarin het ridderbedrijf deed uitoefenen, dat ik uitoefen, en de gelofte, die ik als
zoodanig deed van de behoeftigen, alsmede hen die door machtiger dan zij onderdrukt worden, bij te staan, maar omdat ik weet, dat een van de kenmerken der voorzichtigheid is, wat met goedheid kan geschieden, niet met kwaadheid te verrichten, wil ik aan deze heeren wachters en commissaris verzoeken,
of zij zoo goed willen zijn u los te maken en in vrede te laten heengaan, daar
er wel geen gebrek zal zijn aan andere lieden, die den Koning zullen dienen
in betere omstandigheden : immers het komt mij een moeilijk geval voor, lieden
tot slaven te maken, die God en de natuur vrij maakten : te meer, heeren wachters," voegde Don Quichote er bij, „daar deze arme lieden niets tegen u persoonlijk misdreven hebben ; laat ieder zijn eigen pak maar dragen : er is een
God in den hemel die nimmer moede wordt de boozen te kastijden en de goeden te beloonen, en het is niet goed, dat mannen van eer de beulen zijn van
hnn medemenschen, die hun niets aangaan. ik vraag dit met deze bedaardheid
en kalmte, opdat ik, wanneer gij er aan voldoet, u voor iets te danken zou hebben, en wanneer gij het niet gewillig doet, dan zullen deze lans en deze degen
met de dapperheid van mijn arm maken, dat gij het gedwongen doet."

,,Eene aardige grap," antwoordde de commissaris : „'t is een mooie aardigheid, waar hij op het laatst mee voor den dag komt! de galeiboeven des Konings, zoo verlangt hij, laten loopen, alsof wij de bevoegdheid hadden hen los
te laten, of hij om het ons te bevelen : ik wensch u eene goede reis, mijnheer,
zet dat scheerbekken recht, dat gij op uw hoofd draagt, en zoek geen kat met
drie pooten."
Gij zijt zelf een kat, en de muis, en een bandiet er bij !" antwoordde Don
Qutchote : en zoo gezegd, zoo gedaan, viel hij hem zoo plotseling aan, dat hij
hem, zonder dat hij gelegenheid had, zich te kunnen verweren, op den grond
wierp, gewond door een lanssteek : en dit kwam goed, want het was de man
met de buks. De overige wachters stonden ontsteld en onthutst over dit onverwachte geval, maar zich herstellende sloegen de ruiters de hand aan hun sabels en de mannen te voet aan hun pieken en zij vielen Don Quichote aan,
die hen zeer bedaard afwachtte : zonder twijfel zou hij er evenwel slecht afgekomen zijn, als de galeiboeven, de gelegenheid ziende, welke zich aanbood,
hunne vrijheid te hernemen, zich die niet verschaft hadden, door te zorgen de
ketting te breken, waaraan zij waren vastgekoppeld. De verwarring was zoo
groot, dat de wachters, hier de boeven achtervolgend, die zich losmaakten, daar
Don Quichote aanvallend, die hen aanviel, niets uitrichtten wat baten kon.
Sancho hielp van zijn kant Gines van Passamonte losmaken, die de eerste was,
welke los en onbelemmerd op vrije voeten stond en den gevallen commissaris
aanvallende, hem zijn buks afnam, daarmede op den een mikkend en op den
„
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ander doelend,. zonder los te branden, bleef er geen wachter op de geheele
vlakte over : zij gingen op de vlucht, zoowel voor den snaphaan van Passamonte als voor de hagelbui van steenen, welke de nu losgebroken galeiboeven
naar hen wierpen. Sancho was zeer bezorgd over dit geval, want hij stelde zich
voor, dat de vluchtenden van de zaak kennis zouden geven aan de heilige Hermandad, die de alarmklok zou luiden en ter opsporing van de misdadigers uittrekken; hij deelde dit dan ook aan zijn méester mede en verzocht hem, dat
zij aanstonds van daar weg zouden gaan en zich verschuilen in het nabijgelegen
gebergte.
„Dat is goed," zeide Don Quichote : „maar ik weet, wat nu het eerst gedaan
moet worden."
En al de galeiboeven geroepen hebbende, die in overmoed rondliepen en den
commissaris tot op het hemd hadden uitgeschud, plaatsten zij zich allen om
hem heen, om te zien wat hij had te belasten, ei nu sprak hij aldus tot hen
(Ordentelijken lieden past het, dankbaar te zijn voor de weldaden, die zij ontvangen, en een van de zonden die God het meest beleedigen, is de ondankbaarheid : ik zeg dit ,. omdat gij, mijne heeren, met duidelijke ervaring gezien
hebt wat gij van mij hebt ontvangen, tot loon waarvan ik zou wenschen, en
dit is dan ook mijn wil, dat gij, beladen met deze keten, die ik van uw halzen
heb afgenomen, u dadelijk op weg begeeft naar de stad. van Tobosa en u aldaar vertoont voor de jonkvrouw Dulcinea van Tobosa, en haar zegt, dat haar
ridder, die van de Droevige Figuur, u tot haar zendt om haar te begroeten, en
dat gij haar nauwkeurig al de omstandigheden van dit vermaarde avontuur verhaalt, totdat ik u in de gewenschte vrijheid stelde toe, en dit gedaan zijnde,
kunt gij gaan waar gij wilt en uw geluk zoeken.,
Gines van Passamonte antwoordde uit aller naam en zeide : (Wat gij ons
belast, mijnheer onze bevrijder, is volstrekt onmogelijk te volbrengen, want wij
kunnen niet gezamelijk langs de wegen loopen, maar wel alleen en afzonderlijk ieder op zich zelf, en dan nog wel ons best doen om ons in de ingewanden der aarde te verbergen om niet gevonden te worden door de heilige Hermandad, die zonder eenigen twijfel zal uittrekken om ons op te sporen. Wat
uwe Hoogheid kan doen en wat billijk is, dat gij doet, is dien tocht naar de
jonkvrouw Dulcinea van Tobosa te verwisselen met een zekere hoeveelheid
Ave Maria's en Credo's, die wij voor uw zieleheil zullen bidden; dit toch is een
zaak, die volbracht kan worden bij nacht en bij dag, vluchtend of rustend, in
vrede of in oorlog ; maar te denken, dat wij thans zullen terugkeeren naar de
vleeschpotten van Egypte, ik meen onze ketting opnemen en ons op weg begeven naar Tobosa, staat gelijk met te denken, dat het nu nacht is, ofschoon
het nog geen tien uren in den morgen is, en dit van ons te vergen is even goed
als peren te willen plukken van een olmboom. ,
(En ik zweer,) riep Don Quichote in toorn ontstoken, dat gij Don Ginesillo
van Parapillo, of hoe gij heeten moogt, alleen met den staart tusschen de beenen en met de heele ketting op uw ribben, naar Tobosa zult gaan.,
Passamonte, die niet heel veel verdragen kon en reeds begrepen had, dat
Don Quichote niet wel bij het hoofd was, daar hij de dwaasheid had begaan
hen in vrijheid te stellen, zich op die wijze hoorende uitmaken, gaf een wenk
aan zijn medgezellen, en zich verwijderd hebbende, begonnen zij zulk een hagelbui
van steenen op Don Quichote te doen regenen, dat hij maar werk had zich
met zijn schild te dekken ; de arme Rosinante gaf evenveel om de sporen alsof hij van brons was. Sancho kroop achter zijn ezel en beschutte zich zoo
,
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voor de wolk van steenen, die als een bui op beiden nederstortte. Don Quichote
kon zich zoo goed niet beschermen of hem troffen ik weet niet hoeveel keien
het lichaam, met zooveel kracht, dat zij hem op den grond wierpen : en nauwelijks was hij gevallen, of de student was over hem heen, nam hem het bekken van het hoofd en gaf hem daarmede drie of vier slagen op de schouders
en even zooveel op den grond, waardoor hij het bijna aan stukken brak : zij
ontnamen hem een overrok dien hij over zijn wapenrusting droeg, en zij hadden hem zijn kousen willen uittrekken, indien de scheerstukken het niet hadden verhinderd. Sancho ontnamen zij zijn mantel en hem in zijn wambuis gelaten en onderling den overigen buit van den slag gedeeld hebbende, gingen
zij elk huns weegs met meer zorg om aan de Hermandad te ontsnappen, die
zij vreesden, dan om zich met de keten te beladen en zich te gaan vertoonen
voor de jonkvrouw Dulcinea van Tobosa. Er bleven alleen over de ezel en
Rosinante, Sancho en Don Quichote : de ezel met den kop naar beneden, in
peinzende houding, van tijd tot tijd zijn ooren schuddend, denkend dat de
steenenbui nog niet had opgehouden, die hem in de ooren klonk ; Rosinante uitgestrekt naast zijn meester, die ook op den grond geworpen was door een anderen steenworp ; Sancho in zijn buis en bang voor de heilige Hermandad ; Don
Quichote vol spijt, dat hij zich zoo slecht behandeld zag door degenen, aan
wie hij zooveel goeds had gedaan.

DRIE-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK.
Wat den beroemden Don Quichote overkwam in de Sierra
Morena, een van de zeldzaamste avonturen, die
in deze waarachtige geschiedenis
verhaald worden.

Zich in zulk een deerniswaardigen toestand ziende, zeide Don Quichote tot
zijn schildknecht : c Sancho, ik heb hooren zeggen, dat goed te doen aan schelmen gelijk staat met water naar de zee te dragen : had ik geloof geslagen aan
hetgeen gij zeide, zou ik mij dit verdriet bespaard hebben, maar het is een
gedane zaak : geduld en in het vervolg door ondervinding wijzer worden ! ,
(Gij zult even wijs worden door de ondervinding,' antwoordde Sancho, (Os
ik een Turk ben ; maar daar gij zegt, dat, indien gij mij geloofd hadt, dit verdriet ons bespaard zou zijn, geloof mij dan nu, en er zal u nog een grooter bespaard
worden, want gij moet weten, dat men bij de heilige Hermandad met geen ridderschappen moet aankomen : zij geeft voor al de dolende ridders, die er zijn,
geen twee maravedis ; en geloof mij, het komt mij voor, dat hare pijlen mij
reeds om de ooren fluiten.1
g Gij zijt van nature een lafaard, Sancho,' zeide Don Quichote : tmaar opdat
gij niet zoudt zeggen, dat ik eigenwijs ben en nooit doe wat gij mij aanraadt,
wil ik voor dezen keer uw raad volgen en mij verwijderen van het monster,
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dat gij zoozeer vreest : maar slechts op één voorwaarde, dat gij nimmer bij leven
of sterven aan iemand zult zeggen, dat ik voor dit gevaar uit den weg ging en
het ontweek uit vrees, maar alleen om te voldoen aan uw smeekingen :
want als gij iets anders zeidet, zoudt gij liegen, en nu voor dan en
dan voor nu ontken ik dat, en zeg, dat gij liegt en zult liegen telkens
als gij het mocht denken of zeggen ; praat er maar niet verder over, want
al dacht gij maar, dat ik voor eenig gevaar uit den weg ga en het ontwijk,
bepaaldelijk dit, dat een zekeren schijn van vrees met zich mede schijnt te brengen, dan ben ik geneigd hier te blijven en hier alleen af te wachten, niet slechts
de heilige Hermandad, waarvan gij spreekt en waarvoor gij vreest, maar ook de
broeders van de twaalf stammen van Israël, en de zeven Macchabeërs, en Castor
en Pollux, en al de broeders en broederschappen, die er in de wereld zijn.»
Heer,» antwoordde Sancho, «wijken is geen vluchten, en standhouden is
geen wijsheid, wanneer het gevaar onze krachten overtreft; wijze lieden bewaren
zich vandaag voor morgen en wagen niet alles op één dag : weet, dat, ofschoon
ik maar een lompe boer ben, mij echter iets toebehoort van wat men vastberadenheid noemt : zoodat het u niet berouwen moet mijn raad te hebben gevolgd : maar bestijg nu Rosinante, zoo gij kunt : anders zal ik u helpen : en
volg mij, want mijn verstand zegt mij, dat wij heden meer onze voeten dan
onze handen noodig zullen hebben.»
Don Quichote steeg op zonder verder iets te antwoorden, en terwijl Sancho
op zijn ezel aanvoerder was, drongen zij de Sierra Morena binnen, die daar
dichtbij was, terwijl Sancho voornemens was er dwars doorheen te trekken en
er bij Viso of bij Almodóvar del Campo weder uit te komen, na zich eenige
dagen in die wildernissen verborgen te hebben, ten einde niet gevonden te worden wanneer de heilige Hermandad hen zocht. Hierin bemoedigde hem de
ontdekking dat de mondkost aan de galeiboeven ontsnapt was, iets, dat hij een
wonder achtte, te rekenen naar hetgeen de boeven medenamen en nazochten.
Dien nacht kwamen zij halverwege het hart van de Sierra Morena, alwaar het
Sancho goeddacht, dien nacht door te brengen en nog eenige volgende dagen
daarbij, of ten minste zoolang de leeftocht duurde, dien zij bij zich hadden ;
zij sloegen hun nachtkwartier op tusschen twee rotsen en onder een aantal kurkeiken ; maar het noodlot, dat naar de meening van hen, die het licht van het
ware geloof missen, alles leidt, inricht en naar zijn verkiezing regelt, wilde, dat
Gines van Passamonte, de beruchte bedrieger en dief, die aan de keten ontsnapt
was door den moed en de dolheid van Don Quichote, gedreven door angst
voor de heilige Hermandad, waarvoor hij met alle recht vreesde, ook op het
denkbeeld kwam, zich in die bergen te verbergen ; en zijn noodlot en zijn vrees
brachten hem op dezelfde plaats, waar zij Don Quichote en Sancho Panza gebracht
hadden, op een uur en tijd, dat hij hen kon herkennen, en op het oogenblik,
dat zij insliepen. Daar nu de boozen steeds ondankbaar zijn en nood aanleiding
geeft om te doen wat men kan, daar het voor de hand liggende redmiddel het
toekomstige overtreft, kreeg Gines, die noch dankbaar, noch welgezind was, in
zijn hoofd om Sancho Panza zijn ezel te ontstelen, niets gevende om Rosinante,
die evenmin deugde om te verpanden als om te verkoopen. Sancho Panza sliep;
hij ontstal hem zijn ezel en vOór het dag werd bevond hij zich te ver af om
gevonden te kunnen worden. De dageraad ging op, het aardrijk vervroolijkend
en Sancho bedroevend, omdat hij zijn grauwtje miste ; zich daarvan beroofd
ziende begon hij een droevig en smartelijk gejammer aan te heffen zoodat Don
Quichote door het gekerm ontwaakte en hoorde, dat hij daarbij zeide : «0 zoon
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van mijn ingewanden, geboren in mijn huis zelf, speelgenoot van mijn kinderen
genoegen van mijn vrouw, jaloezie van mijn buren, verlichter van mijn lasten
en, om kort te gaan, onderhouder van mijn halve persoon, want met zes en
twintig maravedis, die hij dagelijks verdiende, betaalde ik mijn halve onderhoud*.
Don Quichote het geween ziende en de oorzaak vernomen hebbende, troostte
Sancho zoo goed hij kon, en verzocht hem geduld te hebben, belovende hem
een opdracht te zullen geven, om hem thuis drie ezels ter hand te stellen, van
de vijf, die hij daar had achtergelaten. Sancho troostte zich hiermede, hij droogde
zijn tranen, matigde zijn snikken en bedankte Don Quichote voor de gunst, die
hij hem bewees : dezen werd, toen hij in deze gebergte binnendrong, het hart
vroolijk, daar het hem voorkwam, dat die streken geschikt waren voor de
avonturen, welke hij zocht. Hij bracht zich de wonderbaarlijke lotgevallen te
binnen, die in dergelijke eenzame wildernissen aan dolende ridders overkomen
waren : hij vervolgde zijn weg al peinzend over die dingen, ja er zoo in verzonken en door medegesleept, dat hij aan niets anders dacht ; Sancho had ook geen
andere zorg, sedert hij meende in veiligheid te reizen, dan zijn maag tevreden
te stellen met het overschot, dat van den geestelijken buit was achtergebleven :
en zoo liep hij achter zijn meester aan, belast met alles wat hij op het grauwtje
had moeten laden en herhaaldelijk iets uit den zak nemend en het in zijne
maag begravend ; en hij zou, zoolang hij op deze manier reisde, geen penning
gegeven hebben om een ander avontuur te vinden. Middelerwijl keek hij eens
op en zag dat zijn meester stil had gehouden, bezig zijnde met de punt van
zijn lans een pak op te lichten, dat op den grond lag ; hij haastte zich om hem
des noods te hulp te komen ; toen hij aankwam, tilde hij juist met de punt
zijner lans een kussen op en een valies er aan vastgehecht, beide half verteerd,
of geheel vergaan en uit elkander vallend ; het was echter zoo zwaar, dat Sancho
moest afstijgen om het te krijgen en zijn meester gebood hem zulks dan ook,
om te zien wat er in het valies zat. Sancho deed het met veel vlugheid, en
ofschoon het valies gesloten was met een ketting en haar hangslot, zag hij door
het vergane en verteerde heen wat er in was, namelijk vier hemden van fijn
Hollandsch linnen en ander ondergoed, zeer net en zindelijk, en in een zakdoek
vond hij een goed stapeltje gouden geldstukken ; zoodra hij deze zag riep hij :
(Geloofd zij de Hemel, die ons een avontuur heeft gezonden, dat voordeelig
en nog verder zoekend vond hij een sierlijk gebonden aanteekenboekje :
hierom verzocht Don Quichote hem en gebood hem het geld te nemen en voor
zich te behouden. Sancho kuste hem de handen voor deze gunst, en het linnengoed uit het valies gehaald hebbende, stopte hij het in den knapzak. Toen
Don Quichote dit alles gezien had, zeide hij : `Het komt mij voor, Sancho, en
het kan onmogelijk iets anders zijn, dat een verdwaalde reiziger door deze gebergten is getrokken en dat boosdoeners hem hebben uitgeplunderd, vermoord en
naar deze afgelegen plaats gesleept om hem te begraven.»
«Dat kan niet zijn,* antwoordde Sancho, twant, indien het dieven waren
geweest, zouden zij hier dit geld niet achtergelaten hebben.)
(Gij hebt gelijk,* zeide Don Quichote : *clan kan ik ook niet raden wat het
zijn kan; maar wacht, wij zullen zien, of er in dit aanteekenboekje iets geschreven is, waaruit wij kunnen opmaken en te weten komen wat wij verlangen.)
Hij deed het open en het eerste wat hij er in geschreven vond als in klad
ofschoon met een zeer fraaie hand, was een klinkdicht, en het hardop lezend
opdat Sancho het ook zou kunnen hooren, zag hij, dat het aldus luidde :
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Of de Liefde mist kennis,
Of zij vloeit over van wreedheid ; want mijn straf komt niet
Overeen met de aanleiding, die mij veroordeelt
Tot de hardste soort van pijniging.
Maar indien de Liefde een God is, bewijst dit
Dat hij van niets onbewust is; tevens is het alleszins redelijk,
Dat een God niet wreed zij : maar wie gebiedt dan
De vreeselijke smart, die ik aanbid en voel ?
Wanneer ik zeg, dat gij het zijt, Phyllis, dan dwaal ik,
Want zooveel boosheid kan in zooveel goedheid niet vervat zijn;
Evenmin komt mij van den Hemel deze rampspoed.
Ik moet wel spoedig sterven : dit is het zekerste :
Want voor het kwade, welks oorzaak onbekend is,
Is het een wonder het geneesmiddel uit te vinden.
(Uit dit versje,a zeide Sancho, (kan men niets te weten komen, of het moest
zijn, dat de schurk, waarvan er iets in staat, ons iets op het spoor brengt.'
(Van welken schurk staat er iets in ?' zeide Don Quichote.
(Ik meen,' zeide Sancho, (dat u daar van een schurk sprak.'
(Ik noemde alleen Phyllis, » antwoordde Don Quichote, ( en dit is zonder
twijfel de naam van de dame, waarover de maker van dit klinkdicht zich be-

klaagt ; en waarlijk, hij moet een goed dichter zijn of ik weet weinig van de
kunst.
«Heeft u dan ook verstand van de rijmelarij ?a zeide Sancho.
«Meer dan gij denkt,' antwoordde Don Quichote, (gij zult het zien, wanneer
gij eens een brief, geschreven in verzen van boven tot onder, aan mijn meesteres Dulcinea van Tobosa brengt : want gij moet weten, Sancho, dat alle of de
meeste dolende ridders van vroegeren tijd groote dichters waren en groote
toonkunstenaars, want deze twee bekwaamheden, of laat ik liever zeggen bevalligheden, behooren bij de verliefde dolers : toch bezitten de verzen van de
vroegere ridders meer vernuft dan bevalligheid.'
„Lees dan eens verder, heer", zeide Sancho, „wellicht vindt gij iets dat ons
voldoet."
Don Quichote sloeg het blad om en zeide : „Dit is proza en schijnt een brief."
Een gewone brief, mijnheer ?" vroeg Sancho.
„In den beginne schijnt hij alleen over liefde te handelen," antwoordde Don
Quichote.
„Lees dan hardop," zeide Sancho, „want ik hoor gaarne van die liefdezaken."
„Met genoegen," zeide Don Quichote, en hem hardop lezende, zooals Sancha
het hem verzocht had, zag hij, dat hij aldus luidde :
,,Uwe valsche belofte en mijn onvermijdelijk ongeluk brengen mij ergens, van
waar u eer het bericht van mijn dood ter oore zal komen, dan de uitingen
van mijn beklag. Gij hebt mij ongelukkig gemaakt, o ondankbare, voor iemand,,
die meer bezit, maar niets beter is dan ik, maar indien de deugd een schat
was, die men achtte, zou ik het geluk van anderen niet benijden, noch eigen
rampen beweenen. Wat uwe schoonheid had verheven, hebben uw daden vernietigd : door gene meende ik, dat gij een engel waart, en uit deze ondervind
„
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ik, dat gij een vrouw zijt. Leef in vrede, en geve de Hemel, dat het bedrog van
uw gemaal u steeds verborgen blijve, opdat gij geen berouw moogt hebben van
wat gij gedaan hebt en ik niet gewroken worde met hetgeen ik niet verlang."
Toen hij den brief gelezen had, zeide Don Quichote „Nog minder hierdoor
dan door de verzen kan men iets te weten komen, dan dat hij, die ze schreef,
de een of ander versmade minnaar is ; en bijna het geheele boekje doorbladerend, vond hij nog meer verzen en brieven, waarvan hij een gedeelte kon lezen
en het overige niet ; maar alles wat het behelsde, waren klachten, verzuchtingen, moedeloosheid, genoegens en verdriet, gunsten en versmadingen, de eene
gevierd en de andere beweend. Terwijl Don Quichote het boekje doorlas, snuffelde Sancho in het valies en het kussen, die hij doorzocht, nasnuffelde en doorvorschte ; geen naad, dien hij niet lostornde, geen vlok wol, die hij niet losploos, opdat er niets achterbleef uit overhaasting of achteloosheid, zooveel begeerigheid hadden de gevonden geldstukken bij hem opgewekt, welke meer dan
honderd in getal waren ; en ofschoon hij niets meer vond dan het gevondene,
hield hij toch de sprongen in den deken, het uitspuwen van den drank, de zegeningen met de stokken, de vuistslagen van den voerman, het gemis van zijn
valies, de uitschudding van zijn reismantel en al den honger, dorst en vermoeienis, die hij in dienst van zijn braven heer had doorstaan voor goed besteed,
daar het hem voorkwam, dat hij meer dan goed betaald was met de
gunst, hem bewezen door deze vondst. Zeer begeerig bleef de Ridder van
de Droevige Figuur om te weten wie de eigenaar van het valies was, terwijl hij
uit het klinkdicht en den brief, uit het goudgeld en de goede hemden opmaakte, dat het een aanzienlijk minnaar moest zijn, dien de versmading en de mishandelingen van zijn dame tot een wanhopig einde moesten gevoerd hebben ;
maar daar in die onbewoonde en ruwe landstreek niemand scheen te zijn, bij
wien men inlichtingen kon krijgen, bekommerde hij er zich niet langer over en
trok verder, zonder een anderen weg te nemen, dan die, welke Rosinante verkoos, en
dat was er zoo een, waarop deze kon voortkomen : altoos in de verbeelding,
dat in deze wildernissen eenig vreemd avontuur niet kon missen. Zoo in deze
gedachte voortgaande, zag hij, dat er op den top van een heuvel, die zich voor
hun oogen vertoonde, een man met zeldzame vlugheid van rots op rots en van
boomstruik op boomstruik sprong ; het kwam hem voor, dat hij ongekleed was,
met een zwarten zwaren baard, dik en verwilderd haar, de voeten ongeschoeid en de
beenen geheel bloot; de dijen bedekte eene broek, schijnbaar van bruin fluweel, maar
zoo aan flarden gescheurd, dat op verscheidene plaatsen het vleesch er
doorscheen ; hij was blootshoofds en ofschoon hij voorbijschoot met de vlugheid, die wij aangeduid hebben, merkte de Ridder van de Droevige Figuur al
deze kleine omstandigheden op ; maar ofschoon hij er zijn best toe deed, kon
hij hem niet volgen, omdat het aan de zwakheid van Rosinante niet gegeven
was, die ruwe plekken te kunnen betreden, te meer daar hij toch al niet hard
stapte en zeer traag van aard was. Dadelijk verbeeldde Don Quichote zich,
dat dit de eigenaar was van het kussen en van het valies en nam zich voor
hem op te zoeken, al wist hij, dat hij een jaar door die bergen moest trekken,
eer hij hem vond : hij gebood Sancho dus van den ezel af te stijgen en de eene
zijde van den berg langs te gaan, terwijl hij langs de andere zou komen, en
zoo kon het zijn, dat zij den man vonden, die hen met zooveel haast was
voorbijgeschoten. Dan kan ik niet doen,, antwoordde Sancho, twant wanneer
ik mij van u verwijder, bevangt mij aanstonds de angst en grijpt mij aan met
duizenden schrikbeelden ; en wat ik zeg is om u te waarschuwen, mij in
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het vervolg nooit een vingerbreed uit uw tegenwoordigheid te verwijderenl.
Het zij zoo*, antwoordde de man met de Droevige Figuur, ten ik ben zeer
tevreden, dat gij uw voordeel wilt doen met mijn moed, die u niet zal ontbreken, al ontbreekt u ook de adem in uw lichaam : kom dan maar langzaam
achter mij aan, zoo goed als gij kunt, en maak lantaarns van uwe oogen ; wij
zullen om deze kleine bergketen heentrekken ; misschien vinden wij dien man,
dien wij zagen en die ongetwijfeld niemand anders is dan de eigenaar van
onze vondst.'
Hierop antwoordde Sancho : ,,Het zou veel beter zijn hem niet op te zoeken,
want als wij hem vinden en hij was eens de eigenaar van het geld, dan is het
duidelijk, dat ik het terug moet geven, en het ware dus beter dat ik, zonder
dien nutteloozen ijver te betoonen, het ter goeder trouw bleef bezitten, totdat
zijn ware meester langs een anderen ongezochten en minder voorbarigen weg
voor den dag kwam ; en misschien zou dit eerst zijn als ik het reeds had uitgegeven, en dan maakt de koning mij vrij."
Gij bedriegt u hierin, Sancho," antwoordde Don Quichote : „zoodra wij op
het vermoeden zijn gekomen wie de eigenaar is. en hij zoo goed als voor ons
staat, zijn wij verplicht hem op te zoeken en het hem terug te geven ; en al
zochten wij hem niet op, dan maakt het sterke vermoeden, dat wij hebben, dat
hij het is, ons reeds even schuldig, alsof hij het werkelijk was : zoodat, vriend
Sancho, het opzoeken u geen verdriet moet doen, omdat het er mij een be ..
spaart, wanneer ik hem vind ;" en zoo gaf hij Rosinante de sporen en Sancho
volgde hem te voet en beladen, dank zij Genesillo van Passamonte. Nadat zij
een gedeelte van den berg waren omgetrokken, vonden zij een dooden muilezel
in een beek gevallen, half verslonden door de honden en uitgepikt door de
kraaien, voorzien van zadel en toom, hetgeen bij hen het vermoeden versterkte,
dat de vluchteling de eigenaar was van den muilezel en van het kussen. Terwijl zij er naar stonden te kijken hoorden zij een gefluit, als van een herder,
die een kudde hoedde, en onverwachts vertoonde zich aan hun linkerzijde een
groot aantal geiten en achter haar, boven op den berg, verscheen de herder,
die haar hoedde en een man van jaren was. Don Quichote riep hem toe en
verzocht hem af te dalen naar waar zij stonden. Hij schreeuwde hun de vraag
toe, wie hen op de plaats gebracht had, die zelden of nooit anders betreden
werd, dan door de pooten van geiten, of van wolven en ander wild gedierte, dat
dien weg uitkwam. Sancho antwoordde hem, maar naar beneden te komen, dat
zij hem dan alles zouden uitleggen. De geitenhoeder daalde af, en toen hij
gekomen was, waar Don Quichote zich bevond, zeide hij : „Ik durf wedden, dat
gij naar dien huurmuil staat te kijken, die daar in de diepte dood ligt, maar ik
verzeker u, dat hij daar al reeds zes maanden lang ligt : zeg mij, hebt gij zijn
meester hier ook aangetroffen ?"
Wij hebben niets gezien," antwoordde Don Quichote, „dan een kussen en
een valiesje, dat wij niet ver van deze plaats vonden."
„Ik vond het ook," hervatte de geitenhoeder, ,,maar ik wilde het niet opra„
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pen, noch aanraken, bang zijnde voor eenig kwaad en dat men het weer zou

opeischen als gestolen : want de duivel is listig en in den donker legt hij u
dingen voor de voeten, waarover gij moet struikelen en vallen, zonder te weten
hoe of wat."
Dat zeg ik juist ook," antwoordde Sancho, „want ik vond het ook en ik
wilde het op geen steenworp ver naderen : daar liet ik het liggen en daar moge
het blijven zooals het was: ik houd niet van honden met belletjes."
„
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Zeg mij eens, goede man," zeide Don Quichote, ,,weet gij wie de eigenaar
is van deze voorwerpen ?"
Wat ik u kan zeggen," zeide de geitenhoeder , is dat het ongeveer zes
maanden zal geleden zijn, dat er bij een schaapskooi, omstreeks drie mijlen hier
vandaan, een jonkman verscheen van edele houding en uiterlijk, gezeten op dit
zelfde muildier, dat hier dood ligt, en met hetzelfde kussen en valies, dat gij
zegt gevonden en niet aangeraakt te hebben : hij vroeg ons, welk gedeelte van
deze bergketen het wildste en eenzaamste was ; wij zeiden hem, dat het de plek
was, waar wij thans staan, en dat is ook waar, want als gij nog een halve mijl
dieper indringt, zult gij er misschien niet kunnen uitkomen, en ik sta verbaasd,
hoe gij hier zijt kunnen komen, want er is geen weg of pad, dat naar deze
plaats leidt : ik zeg dan, dat toen de jonge man ons antwoord hoorde, hij den
teugel wendde en zich naar de plaats begaf, dien wij hem aanduidden, ons allen
in verbazing latende over zijn sierlijke gestalte en verwonderd over zijn vraag
en over de haast, waarmede wij hem zagen heengaan en naar de bergen terugkeeren ; vervolgens zagen wij hem niet meer, totdat hij, eenige dagen later , op
den weg op een onzer herders toesprong en zonder hem iets te zeggen hem
naderde en hem een aantal vuistslagen en schoppen gaf; daarna liep hij naar
den ezel met mondkost, nam er al het brood en kaas af, waarmede hij beladen
was, en dit gedaan hebbende, keerde hij met wonderlijke vlugheid in het gebergte terug. Toen ik en eenige andere geitenhoeders dit vernamen, gingen wij
hem ongeveer twee dagen lang zoeken in het dichtste van deze bergen : eindelijk vonden wij hem verscholen in de holte van een dikken sterken kurkeik.
Hij kwam met veel zachtzinnigheid naar ons toe, met gescheurde kleederen en
het gelaat misvormd en verbrand door de zon, zoodat wij hem bijla niet herkenden, maar de kleederen, ofschoon gescheurd, deden ons, daar wij ze herkenden, bemerken dat het degene was, dien wij zochten. Hij groette ons be„
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leefd en zeide ons in weinige en zeer gepaste bewoordingen, dat wij ons niet moesten

verwonderen hem daar op die wijze te zien, daar het hem zoo behaagde teneinde een
boete te doen, die hem om zijn vele zonden was opgelegd. Wij verzochten hem, dat
hij ons zon zeggen wie hij was, maar dat konden wij niet van hem gedaan krijgen ; wij
verzochten hem ook, dat, als hij middelen tot onderhoud noodig had, waar
hij niet buiten kon, hij ons zou zeggen, waar wij hem konden vinden, daar
wij het hem met alle liefde en zorg zouden brengen, en zoo dit ook niet naar
zijn zin was, hij het ten minste moest komen vragen en het niet van de herders afnemen. Hij bedankte ons zeer voor ons aanbod, verontschuldigde zich
over de vroegere aanvallen en beloofde het voortaan als een aalmoes te vragen,
zonder iemand eenigen overlast aan te doen. Wat betrof het verblijf, waar hij
woonde, zeide hij, dat hij geen ander had, dan wat de toevallige gelegenheid
hem aanbood, waar de nacht hem overviel; en hij besloot zijn woorden met
zoo bitter te schreien, dat wij, die hem hadden aangehoord, wel van steen
hadden moeten wezen, indien wij daarmede niet hadden ingestemd, bedenkende,
hoe wij hem de eerste maal hadden gezien en hoe wij hem nu zagen, want,
zooals ik gezegd heb, hij was een zeer welgemanierd en bevallige jonge man
en in zijne wellevende en gepaste woorden toonde hij van goede afkomst en
een zeer fatsoenlijk man te zijn ; ofschoon wij, die hem aanhoorden, maar
boeren waren, was zijn fatsoen zoo groot, dat het zelfs ons, boeren, moest opvallen. Maar toen hij druk aan het praten was, hield hij op en zweeg ; hij
vestigde zijn oogen geruimen tijd op den grond, terwijl wij allen stil en
nieuwsgierig waren, verlangende te weten, waarop die verbijstering zou uitloopen
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welke wij met niet weinig verdriet zagen, want aan hetgeen hij deed, nu eens
zijn oogen openend en een heele poos stijf naar den grond kijkend zonder
een haar te verroeren, dan weder ze sluitend, de lippen toedrukkend en de
wenkbrauwen samentrekkend, bemerkten wij gemakkelijk, dat een aanval van
krankzinnigheid hem aangetast had ; hij deed ons dan ook weldra gewaar worden, dat het waar was wat wij dachten want hij vloog met groote woede op
van den grond, waarop hij zich had nedergeworpen, en viel den eersten den
besten, dien hij dicht bij zich aantrof, met zooveel omstuimigheid en woede
aan, dat, indien wij hem niet bevrijd hadden, hij hem met vuistslagen en beten
zou vermoord hebben, en dit alles deed hij onder het geroep van : « Ha, trouwebooze Ferdinand ! hier, hier zult gij mij het ongelijk betalen, dat gij mij aandeedt : deze handen zullen u het hart uitrukken, waarin alle boosheden haar
verblijf houden, voornamelijk het bedrog en de leugen :) en bij deze woorden
voegde hij er andere, die allen neerkwamen op kwaadspreken van dien Ferdinand en hem uit te maken voor een trouweloozen verrader. Wij maakten hem
dan met niet weinig moeite los en hij, zonder nog een woord te spreken, verwijderde zich van ons en verschool zich, wegloopend door de struiken en
rotsen, zoodat hij het ons onmogelijk maakte hem te volgen : hieruit maakten
wij op, dat zijn krankzinnigheid hem op sommige tijden overviel en dat iemand,
die Ferdinand heette, de eene of andere slechte daad jegens hem bedreven
moest hebben, van zooveel gewicht, als het uiterste aantoonde, waartoe zij hem
gedreven had : dit alles werd dikwijls bevestigd, als hij zich liet zien, somtijds
om de herders te verzoeken, hem hun voorraad spijs af te geven, en somtijds
om het hun met geweld te ontnemen, want als hij met zijn razernij behebt is ;
al bieden de herders het hem dan ook aan, neemt hij het niet aan, maar haalt
het slechts met vuistslagen weg, maar wanneer hij bij zinnen is, vraagt hij het
als een aalmoes beleefd en vriendelijk en bedankt er voor en niet zonder
tranen ; «ik zeg u, heeren,) zoo vervolgde de geitenhoeder, „dat wij gisteren
besloten hebben, ik en vier jonge lieden, waarvan twee mijner knechts en de
twee anderen vrienden van mij, hem zoolang te zoeken tot wij hem vinden,
en als wij hem gevonden hebben, zullen wij hem, hetzij met geweld, hetzij met
zijn zin, brengen naar de stad Almodóvar, die acht mijlen van hier ligt, en
daar zullen wij hem genezen, indien zijn kwaal genezen kan worden, of te
weten zien te komen wie hij is, wanneer hij bij zijn zinnen is, en of hij familie
heeft, aan welke wij kennis kunnen geven van zijn ongelukkigen toestand. Dit
is, hefren, wat ik u zou kunnen zeggen van hetgeen gij mij gevraagd, hebt, en
gij begrijpt, dat de eigenaar van de voorwerpen, die gij vondt, dezelfde is, dien
gij met zooveel vlugheid half naakt voorbij zaagt komen,) want Don Quichote
had hem reeds gezegd, hoe hij dien man over de bergen had zien voorbij
springen. Deze stond verbaasd over hetgeen hij van den geitenhoeder gehoord
had en bleef nog sterker verlangen om te weten, wie de ongelukkige krankzinnige was ; hij nam vast bij zich zelven voor wat hij reeds bedacht had,
namelijk hem op te zoeken door het geheele gebergte, zonder een hoek of spelonk
over te laten, welke hij niet doorzocht, tot hij hem gevonden zou hebben. Maar
het toeval maakte het beter dan hetgeen hij dacht en hoopte, want op datzelfde oogenblik verscheen door een hollen weg, die tusschen de bergen uit
kwam op het punt, waar zij stonden, de jonge man, dien hij zocht en die
bezig was met binnensmonds dingen te zeggen, die dichtbij niet konden verstaan worden, laat staan dan van verre. Zijn kleeding was zooals die afgeschilderd is ; alleen zag Don Quichote, toen hij dichtbij kwam, dat een gescheurd
;
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wambuis dat hij aan had, van zeer fijn leder was, waardoor hij met volkomen
zekerheid overtuigd werd, dat iemand, die zulke kleederen droeg, niet van geringen stand kon zijn. Toen de jonge man bij hen kwam, groette hij hen met
een doffe en schorre stem, maar met veel beleefdheid. Don Quichote beantwoordde zijn groet met niet minder hoffelijkheid en, met edelen zwier en houding
van Rosinante afstijgend, ging hij hem omhelzen en drukte hem een heele poos
in zijn armen, alsof hij hem sinds lange jaren kende. De ander, die wij zouden kunnen noemen den Gescheurde van de Slechte Figuur, zooals Don
Quichote den man van de Droevige, duwde hem, nadat hij zich had laten omhelzen, een weinig van zich af, en zijn handen op de schouders van Don
Quichote gelegd hebbende, keek hij hem aan, alsof hij wilde zien, of hij hem
kende, niet minder verbaasd misschien, de figuur, de gedaante en de wapenen
van Don Quichote te zien, dan Don Quichote het was van hem te beschouwen :
om kort te gaan, de eerste, die sprak na de omhelzing, was de Gescheurde,
en hij zeide wat verder zal verhaald worden.

VIER-EN- TWINTIGSTE HOOFDSTUK.
Vervolg van het avontuur in de Sierra Morena.
De geschiedenis meldt, dat Don Quichote met groote opmerkzaamheid luisterde naar den rampzaligen Ridder van het Gebergte, die vervolgens zeide :
Zeker heer wie gij ook zijn moogt, want ik ken u niet, ik zeg u dank voor
de blijken van hoffelijkheid, die gij mij hebt gegeven, en ik wenschte wel mij
in een toestand te bevinden, waardoor ik met iets meer dan met enkel goeden
wil, de welwillendheid kon beantwoorden, die gij hebt getoond jegens mij te koesteren door de goede ontvangst, welke gij mij hebt aangedaan, maar mijn noodlot
wil mij niets geven om de weldaden te beantwoorden, die men mij bewijst, dan
alleen het verlangen om haar te vergelden."
„Het verlangen; dat ik heb," antwoordde Don Quichote, „is u van dienst te
zijn, zoozeer zelfs, dat ik besloten had dit gebergte niet te verlaten zonder u
gevonden te hebben en uit uw mond te hebben mogen vernemen, of ik voor
de smart, die gij door de zonderlingheid van nw levenswijze toont te lijden,
ook eenig geneesmiddel zou weten te vinden, en indien het noodig mocht zijn,
het te zoeken, dit dan met allen mogelijken ijver te doen ; maar wanneer uw
ongeluk van dien aard mocht zijn, dat het de deur gesloten houdt voor elke
soort van troost, meende ik u bij te staan in het te beweenen en te beschreien,
zoo goed als ik kon : immers het is altijd een troost, in rampen iemand te
vinden, die er over bedroefd is ; en indien mijn goede bedoeling met eenige
beleefdheid verdient beantwoord te worden, dan bid ik u, heer, bij de groote
beleefdheid, die ik bij u bespeur, en tevens smeek ik u bij hetgeen gij in dit
leven het meest hebt liefgehad of nog liefhebt, dat gij mij zegt, wie gij zijt en
mij de oorzaak mededeelt, die er u toe heeft gebracht in deze wildernissen te
leven en te sterven als een redeloos dier, daar gij hier toch zoo vervreemd van
uzelven woont, als uw kleeding en uw uiterlijk getuigen ; en ik zweer," voegde
Don Quichote er nog bij, „bij den ridderslag, dien ik, onwaardige zondaar, ontving, en bij mijn beroep van dolend ridder, dat als gij mij dit genoegen doet,
„
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beer, ik u met al den ijver zal dienen, waartoe mijn stand mij verplicht, mi
eens door uw ongeluk te verhelpen, indien er hulp voor bestaat, dan weder
door het met u te beweenen, zooals ik u beloofd heb.»
De Ridder van het Bosch, die dien van de Droevige Figuur aldus hoorde
spreken, deed niets dan hem aankijken en weder aankijken en nog weder eens
aankijken van top tot teen, en nadat hij hem goed had aangezien, zeide hij tot
hem : «Als gij iets hebt om mij te eten te geven, om Gods wil, geef het mij
dan, en nadat ik zal gegeten hebben, zal ik alles doen wat mij verzocht wordt,
uit dankbaarheid voor de goedheden, die mij hier betoond zijn.»
Aanstonds kregen Sancho uit zijn reiszak en de geitenhoeder uit zijn herderstasch het een en ander, waarmede de Gescheurde zijn honger stilde, etende wat
men hem gaf, als een verbijsterd mensch en met zooveel haast, dat hij geen
oogenblik liet verloopen tusschen de eene bete en de andere, want hij slokte ze
meer op, dan dat hij at ; zoolang hij at, spraken noch hij, noch zij, die naar
hem keken. Toen hij geeindigd had met eten, wenkte hij hun, dat zij hem
zouden volgen, gelijk zij deden, en hij bracht hen naar een kleine groene weide,
die, om den hoek van een rots, niet ver van daar verwijderd was. Daar gekomen
strekte hij zich neder op den grond in het gras en de anderen deden hetzelfde : en dat alles zonder dat iemand sprak, totdat de Gescheurde, na zich in
een gemakkelijke houding geplaatst te hebben zeide : «Als het u genoegen doet,
heeren, dat ik u met korte woorden mijn eindelooze rampen verbale, moet gij
mij beloven, dat gij door geen enkele vraag of iets anders deze treurige geschiedenis zult afbreken, want op het oogenblik, dat gij dat mocht doen, zal ik ophouden te vertellen.»
Dit gezegde van den Gescheurde bracht Don Quichote de vertelling te binnen, die hem zijn schildknaap gedaan had, toen hij niet zeker was van het
getal der geiten, die den stroom waren overgetrokken, en de geschiedenis in de
lucht bleef hangen : maar de Gescheurde ging voort met te zeggen : «Deze
waarschuwing, die ik doe, is, omdat ik gaarne spoedig door het verhaal mijner
rampen heen ben, want mij haar in het geheugen herroepen dient mij tot niets
anders dan om er nieuw leed bij te voegen ; hoe minder gij mij dus zult vragen,
des te eer zal ik klaar zijn met vertellen, ofschoon ik niet in gebreke zal blijven
alles te verhalen, dat van belang kan zijn om ten volle aan uw verlangen te
voldoen.» Don Quichote beloofde het uit naam der overigen en hij, hierdoor
gerust gesteld, begon op de volgende wijze.
«Mijn naam is Cardenio ; mijn geboorteplaats eene der aanzienlijkste steden
van dit Andalusie ; mijn geslacht is edel ; mijn ouders zijn rijk : mijn ongeluk
is zoo groot, dat mijn ouders het betreurd moeten hebben en mijn familie geleden, zonder het door hun rijkdom te kunnen verlichten, want om de door
den Hemel ons toegezonden rampen t e herstellen, helpen de goederen der
fortuin doorgaans weinig. Er bevond zich in diezelfde plaats een Hemel, waarin
de liefde al de zaligheid plaatste, die ik mij kon toewenschen : zoo groot is de
schoonheid van Lucinda, een jonkvrouw even edel en even rijk als ik ben;
maar gelukkiger en minder standvastigdan aan mijn eerlijke gevoelens verschuldigd was. Deze Lucinda had ik lief, beminde en aanbad ik van mijn
teederste en vroegste jeugd en zij beminde mij met de eenvoudigheid en goedwilligheid, welke hare jeugd toeliet. Onze ouders kenden onze gevoelens en het
speet hun niet, omdat zij wel zagen, dat wanneer die toenamen, zij op niets
anders konden uitloopen dan ons te huwen, een zaak, die bijna van zelve geschikt werd door de gelijkheid van onzen stand en ons vermogen. Onze leeftijd
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nam toe en met hem ons beider liefde. zoodat het den vader van Lucinda
scheen, dat hij om goede redenen verplicht was, mij den toegang tot zijn huis
te ontzeggen, daarin als het ware de ouders van die Thisbe navolgend, zoo
vermaard bij de dichters. Dit verbod was echter olie in het vuur, want al
legden zij het zwijgen op aan de tongen, zij konden dit niet doen aan de pennen, die, met meer vrijmoedigheid dan de tongen, gewoon zijn aan minnenden
te kennen te geven wat in de ziel besloten ligt, terwijl vaak de tegenwoordigheid van het beminde voorwerp het meest vaste besluit omverwerpt en de
moedigste tong doet verstommen. Hemel, hoeveel briefjes schreef ik haar : welke
zoete en eerbare antwoorden ontving ik ! hoeveel liederen dichtte ik en hoeveel
verliefde verzen, waarin mijn ziel hare gevoelens openbaarde en uitstortte, hare
ontvlamde begeerte schilderde, haar herinneringen verlevendigde en haar verlangen voedde ! Ten slotte, ziende dat ik afgemat werd en mijn ziel verteerde
van verlangen om haar te zien, besloot ik in eens te bewerkstelligen en te verrichten wat mij het meest gepast voorkwam om mijn langbegeerden en welverdienden prijs weg te dragen, en dat was, haar aan haar vader tot wettige vrouw
te vragen, zooals ik dan ook deed : hij antwoordde mij hierop, dat hij mij bedankte voor de genegenheid, die ik toonde, om hem te vereeren, en mijnelven
te willen vereerenmet zijn dochter; maar dat het, daar mijn vader nog leefde,
naar recht en billijkheid diens zaak was dit aanzoek te doen, immers, wanneer
het niet met veel genoegen en verlangen van dezen geschiedde, was Lucinda
geene vrouw om steelsgewijze genomen of weggegeven te worden. Ik dankte
hem voor zijn welwillendheid, terwijl het mij voorkwam, dat hij gelijk had in
hetgeen hij zeide en dat mijn vader daarin wel toe zou stemmen, wanneer ik
het hem verzocht; met dit voornemen ging ik terstond mijn vader zeggen wat
ik wenschte, en toen ik in de kamer kwam, waar hij was, vond ik hem juist
met een open brief in zijn hand, welken hij mij, vóór ik een woord tot hem
..
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zeide, overhandigde met deze woorden : „Uit dezen brief, Cardenio, zult gij het
verlangen van Hertog Richard zien, om u goed te doen."
„Die Hertog Richard is, zooals gij, heeren, wel weten zult, een Grande van
Spanje, die zijn hofhouding heeft in het beste gedeelte van Andalusie. Ik nam

den brief en las hem : hij was zoo bovenmate beleefd, dat het mij niet goed
toescheen, dat mijn vader zou nalaten te voldoen aan hetgeen er in gevraagd
werd, namelijk mij dadelijk naar de plaats te zenden waar hij zich bevond, verlangend dat ik de medgezel, niet de dienaar, van zijn oudsten zoon zou zijn,
en op zich nemend om mij op eene wijze te plaatsen, die overeenstemde met
de achting, die hij voor mij had. Ik las den brief en verstomde toen ik hem
las en nog meer toen ik mijn vader hoorde zeggen : „Over twee dagen zult gij
vertrekken, Cardenio, om aan het verlangen van den Hertog te voldoen ; dank
God, dat Hij u een weg opent, langs welken gij kunt bereiken wat ik weet dat
gij verdient :" hij voegde hier nog andere woorden van een verstandigen vader
bij. Het uur van mijn vertrek naderde ; ik sprak 's nachts met Lucinda, ik
verhaalde haar al het ' oorgevallene en deed hetzelfde aan haar vader, hem
smeekend zich eenigen tijd op te houden en haar uithuwelijking uit te stellen
tot ik zag, wat Richard met mij voorhad : hij beloofde mij dit, en zij bevestigde
het mij met duizend eeden en duizend blijken van haar droefheid. Eindelijk
kwam ik waar Hertog Richard woonde; ik werd door hem zoo goed ontvangen en behandeld, dat aanstonds de nijd, dien de oude dienaren mij toedroegen, zijn werk begon te verrichten, daar het hun toescheen, dat de blijken van
genegenheid, die de Hertog mij gaf, te hunnen nadeele moesten uitkomen ; maar
DON QUICHOTE.
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wie het meeste genoegen had in mijn komst was een jongere zoon van den
Hertog, Ferdinand genaamd, een knappe jonge man, zoodat ik zoozeer zijn vriend
werd, dat het aan iedereen stof tot praten gaf, en ofschoon de oudste veel van
mij hield en mij gunstig was, haalde dit niet bij de groote mate van vriendschap, waarmede Don Ferdinand mij bejegende. Nu moet gij weten, dat, daar
er tusschen vrienden geen geheim bestaat, dat men zich niet mededeelt, en de
gemeenzaamheid, waarmede ik met Don Ferdinand verkeerde, zulks niet meer
was, maar vriendschap was geworden, hij mij al zijn gedachten mededeelde, in
het bijzonder eene liefde, die hem een weinig ongerust maakte. Hij hield
veel van een zeker landmeisje, de dochter van een zeer rijken leenman zijns
vaders, dat zoo schoon, zedig, verstandig en eerbaar was, dat niemand, die haar
kende, kon bepalen, in welke van deze hoedanigheden zij het meest uitmuntte en het toppunt bereikt had. Deze zoo goede eigenschappen van de
schoone dorpelinge brachten de begeerte van Don Ferdinand tot zulk een
uiterste, dat hij besloot, ten einde de kuischheid van het landmeisje te kunnen
overwinnen en veroveren, haar trouwbelofte te doen, daar het anders streven
was naar het onmogelijke. Ik, hiertoe verplicht door zijn vriendschap, deed
mijn best om door de verstandigste woorden, die ik kende, en door de treffendste voorbeelden, die ik kon bijbrengen, hem van dit voornemen af te brengen, maar ziende, dat ik niet vorderde, besloot ik het geval mede te deelen
aan den Hertog Richard, zijn vader ; Don Ferdinand echter, listig en verstandig zijnde, was hiervoor bevreesd, daar het hem duidelijk voorkwam, dat ik
als een goed dienaar, verplicht was, een zaak niet verborgen te houden, die zoo
zeer ten nadeele van mijnen heer, den Hertog, strekte; en dus, om mij te mislijden en te bedriegen, zeide hij mij, dat hij geen beter middel wist om de
schoonheid, die hem zoozeer overmeesterd had, uit zijn geheugen te verdrijven,
dan zich voor eenige maanden te verwijderen, terwijl die verwijdering hierin
bestond, dat wij te zamen naar het huis mijns vaders gingen, onder het aan
den Hertog op te geven voorwendsel, dat hij eenige voortreffelijke paarden ging
zien en koopen, die zich in mijne woonplaats bevonden, welke de beste paarden der wereld fokt. Nauwelijks hoorde ik hem dit zeggen, of ik zou, bewogen door mijn liefde, al ware zijn besluit niet zoo goed geweest, het goedgekeurd hebben als een van de verstandigste, die men kon bedenken, daar ik zag,
welk een goede aanleiding en gelegenheid zich voor mij aanbood om terug te
keeren en mijn Lucinda te zien. Met deze gedachte en begeerte keurde ik zijn
denkbeeld goed en versterkte hem in zijn voornemen, hem zeggende, dat hij
het zoodra mogelijk ten uitvoer moest brengen, daar de verwijdering inderdaad
hare uitwerking had, ten spijt van de meest vaste voornemens ; maar toen hij
mij dit kwam zeggen, had hij, zooals later bleek, het landmeisje reeds verleid
onder den titel van haar echtgenoot, en wachtte hij op een gelegenheid om
het veilig te kunnen openbaren, bevreesd voor hetgeen de Hertog, zijn vader,
zou kunnen doen, wanneer hij zijn misdrijf te weten kwam. Het gebeurde vervolgens, dat, gelijk de liefde bij jongelingen zulks grootendeels niet is, maar
slechts begeerte, welke, daar zij vermaak ten doel heeft, ophoudt zoodra zij dit
heeft bereikt, terwijl wat liefde scheen alsdan vermideren moet, omdat het de
grenzen niet kan overschrijden, welke de natuur het stelde, welke grenzen zij
niet stelde aan hetgeen ware liefde is : ik bedoel, dat zoodra Don Ferdinand het
dorpsmeisje had verleid, zijn begeerte voldaan was en zijn gloed verkoelde : en veinsde hij eerst zich te willen verwijderen om er een geneesmiddel voor te zoeken,
nu verlangde hij waarlijk heen te gaan, om er geen gevolg aan te moeten
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geven. De Hertog gaf hem verlof en gelastte mij, hem te vergezellen ; wij
kwamen in mijn geboortestad, en mijn vader ontving hem naar zij n stand ;
aanstonds bezocht ik Lucinda : mijn wenschen herleefden ofschoon zij niet
dood noch verkoeld waren geweest, en tot mijn ongeluk ontdekte ik ze
aan Don Ferdinand, daar het mij voorkwam. dat de groote vriendschap,
die hij mij betoonde, vereischte, dat ik hem niets verborgen hield ; ik
prees hem de schoonheid, de bevalligheid en het verstand van Lucinda
zoozeer, dat mijn lofprijzingen bij hem de begeerte opwekten eene jonkvrouw,
met zulke goede eigenschappen begaafd, te willen zien ; ik voldeed hieraan tot
mijn ongeluk, hem haar eenmaal 's nachts toonend bij het licht eenel kaars door
een venster, waaraan wij te zamen zaten te praten ; hij vond haar zoo schoon,
dat zij hem al de schoonheden, die hij tot dusverre gezien had, deed vergeten ;
hij werd stil, onverschillig, bleef in zich zelven gekeerd en om kort te gaan,
zoo verliefd, als gij het zult vernemen in den loop van het verhaal van mijn
ongeluk. Om zijn begeerte die hij voor mij verborg en alleen den Hemel openbaarde nog meer te ontvlammen, wilde het noodlot, dat hij eens een briefje van
haar vond, waarin zij mij bad, dat ik haar aan haar vader ten huwelijk zou
vragen, zoo verstandig, zoo zedig en zoo liefdevol, dat hij, het lezende, tot mij
zeide, dat in Lucinda alleen al de bevalligheden van schoonheid en verstand
besloten waren, die onder de overige vrouwen der wereld waren verdeeld. Ik
moet bekennen, dat, ofschoon ik zag, hoeveel reden Don Ferdinand had om
Lucinda te prijzen, het mij hinderde, die loftuitingen uit zijn mond te hooren,
en ik begon te vreezen en terecht voor hem bezorgd te worden, omdat er geen
oogenblik voorbijging, waarin hij niet verlangde, over Lucinda te spreken, en
hij bracht het gesprek op haar, al sleepte hij het er ook met de haren bij
iets, dat in mij een zekere jaloerschheid opwekte : niet dat ik een verandering
vreesde in de deugd en in de trouw van Lucinda, maar met dat al deed mijn
noodlot mij juist voor datgene vreezen wat het voor mij bewaarde. Don Ferdinand deed steeds zijn best om de brieven te lezen, die ik aan Lucinda zond,

evenals die, welke zij mij antwoordde, onder voorwendsel dat beider geestige
inhoud hem zooveel genoegen deed. Nu gebeurde het, dat Lucinda mij een
ridderroman ter lezing verzocht, waarvan zij zeer veel hield, namelijk dien van
Amadis van Gaula ... D
Nauwelijks had Don Quichote van ridderromans hooren spreken, of hij zeide
(Had u mij in het begin van uw geschiedenis gezegd, dat de jonkvrouw Lucinda
van ridderromans hield, dan was er geen andere uitweiding noodig geweest om
mij de diepte van haar verstand te doen begrijpen, want zij zou het niet zoo
goed gehad hebben als gij, heer, het hebt afgeschilderd, als zij den smaak voor
die geestige lectuur gemist had : het is dus voor mij niet noodig nog langer
woorden te verspillen om mij hare schoonheid, haar hooge waarde en haar
verstand uit te meten, daar ik, alleen door haar smaak te hebben vernomen,
haar voor de schoonste en verstandigste vrouw der wereld verklaar. Ik zou wel
gewenscht hebben, heer, dat u haar tevens, met den Amadis van Gaula hadt
gezonden den goeden Don Rugel van Griekenland, daar ik weet, dat jonkvrouw
Lucinda veel genoegen zou gehad hebben in Daraida en Garaya en in de verstandige woorden van den herder Darinel en in die verwonderlijke verzen zijner
herderszangen, die door hem gezongen en voorgesteld zijn met zooveel bevalligheid, verstand en ongedwongenheid ; maar de tijd kan komen om deze fout
te verbeteren, en het maken van die verbetering zal niet langer duren, dan tot
u mij het genoegen zou willen doen met mij mede te gaan naar mijn dorp, waar
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ik u meer dan driehonderd boeken zou kunnen geven, die de verkwikking zijn
van mijn ziel en het onderhoud van mijn leven, schoon ik mij herinner, dat
ik er op het oogenblik geen een heb, dank zij de boosaardigheid van slechte
en nijdige toovenaars : vergeef mij, dat ik gehandeld heb tegen hetgeen wij
beloofden, namelijk u niet in de rede te zullen vallen, maar wanneer ik hoor
spreken van het ridderwezen en van dolende ridders, dan is het evenmin in
mijn macht na te laten er van te spreken, als het in die der zonnestralen is
op te houden warmte te geven, en in die van de stralen der maan vochtigheid
te verwekken.
Terwijl Don Quichote zeide wat daar gezegd is, had Cardenio zijn hoofd op
zijn borst laten zakken, waarbij hij den schijn had van in diepe gepeinzen
verzonken te zijn, en hoewel Don Quichote hem tweemaal verzocht met zijn
geschiedenis voort te gaan, lichtte hij zijn hoofd niet op en antwoordde niets;
na geruimen tijd gezwegen te hebben, richtte hij zich echter overeind en zeide :
«Het kan mij maar niet uit de gedachten gaan, en er is niemand ter wereld,
die mij uit het hoofd kan praten of mij iets anders doen begrijpen, en het zou
een gek zijn, die het anders begreep of geloofde, dat die schurk van 'n meester
Elisabat het hield met de koningin Madasima.3
«Dat niet, dat zweer ik bij .... 3 antwoordde Don Quichote, vol gramschap,
en hij riep het met zijne gewone drift uit : « dit is eene groote boosaardigheid,
of gemeene streek, laat ik liever zeggen : de koningin Madasima was eene hoogstfatsoenlijke vrouw en het laat zich niet veronderstellen, dat een vorstin van zoo
hoogen rang het zou hebben gaan houden met een kwakzalver ; die het anders
begrijpt, liegt als een groote schelm en ik zal het hem doen begrijpen te voet
of te paard, gewapend of ongewapend, bij nacht of bij dag, of zooals hij 't
het liefste heeft.'
Gardenio keek hem zeer opmerkzaam aan, terwijl hem weer een aanval van
zijn razernij was overkomen en 'hij niet in staat was zijn geschiedenis te vervolgen ; evenmin zou Don Quichote haar hebben aangehoord, zoozeer had hem
ontstemd hetgeen hij van Madasima gehoord had. Vreemd geval ! dat hij het
evenzoo voor haar opnam, als of zij inderdaad zijn wezenlijke en geboren gebiedster was : zoo hadden hem zijn vervloekte boeken gekluisterd. Ik zeg dan,
dat, daar Cardenio reeds krankzinnig was en zich nu voor leugenaar en schelm,
met andere soortgelijke scheldwoorden, hoorde uitmaken, hij het een leelijke
grap vond, en een keisteen opnemend, dien hij bij zich vond liggen, gaf hij
Don Quichote daarmede zulk een stoot voor de borst, dat hij hem achterover
wierp. Sancho Panza, die zijn heer zoo zag mishandelen, viel den razende aan
met gebalde vuist, maar de Gescheurde ontving hem zoo, dat hij hem met één
vuistslag voor zijn voeten nederstrekte ; daarop ging hij aanstonds boven op hem
staan en trapte hem naar hartelust op zijn ribben. De geitenhoeder, die hem te
hulp wilde komen, liep hetzelfde gevaar, en nadat hij hen allen afgemat en
geslagen had, verliet hij hen en wandelde met edele kalmte het boschrijk gebergte in. Sancho stond op, en in de woede, waarin hij verkeerde zich zoo
onverdiend geslagen te zien, wilde hij zich op den geitenhoeder wreken, zeggende, dat het zijn schuld was, daar hij hen niet had gewaarschuwd dat die
man op sommige tijden gek werd, want dat, indien zij dat geweten hadden, zij
gewaarschuwd zouden geweest zijn om zich te kunnen wachten. De geitenhoeder
antwoordde, dat hij het wel gezegd had, en indien hij het niet gehoord had, dit zijn
schuld niet was. Sancho Panza hield vol ; de geitenhoeder hield ook vol : en
het einde van deze woordentwist was, dat men elkander in de haren greep
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en zulke vuistslagen gaf, dat, indien Don Quichote hen niet gescheiden had,
zij elkander zouden vermoord hebben. Sancho zeide, terwijl hij den geitenhoeder
beet had : ,,Laat mij begaan, heer ridder van de Droevige Figuur : ik kan
op dezen, die een boer is zooals ik, en geen tot ridder geslagene, veilig
wraak nemen voor de beleediging, die hij mij heeft aangedaan, als een eerlijk
man met hem vechtend met mijn handen."
Dat is ook zoo," zeide Don Quichote, „maar ik ben overtuigd, dat hij
geen schuld heeft aan hetgeen gebeurd is."
Hiermede stelde hij hen tevreden, en Don Quichote vroeg den geitenhoeder,
of het mogelijk zou zijn Cardenio weder te vinden, omdat hij sterk verlangde
het einde van zijn geschiedenis te weten. De geitenhoeder antwoordde hem
wat hij hem in den aanvang reeds gezegd had, dat men zijn verblijfplaats niet
met zekerheid kon vinden ; maar dat, zoo hij door deze omstreken lang ronddoolde, hij hem stellig zou vinden, hetzij dan wijs of gek.
„

VIJF-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK.
Over de vreemde zaken, die den dapperen ridder van de Mancha
in de Sierra Morena overkwamen, en hoe hij de
boetedoening van Beltenebros navolgde.
Don Quichote nam afscheid van den geitenhoeder en Rosinante weder bestegen hebbende, gebood hij Sancho hem te volgen, die dit deed, zonder zijn
ezel, zeer tegen zijn zin. Zij gingen voort, langzamerhand de wildste streek van
het gebergte binnendringend ; Sancho brandde van verlangen om met zijn
meester te praten en wenschte, dat deze het gesprek begon, ten einde niet te
handelen tegen hetgeen hij hem geboden had, maar eindelijk, zulk een stilzwijgen niet langer kunnende uithouden, zeide hij : „Heer Don Quichote, geef
mij uw zegen en mijn ontslag, want ik verlang naar huis terug te keeren en

naar mijn vrouw en mijn kinderen, met wie ik ten minste kan praten zooveel
ik wil ; want eischen, dat ik met u door deze wildernissen trek bij dag en bij
nacht en niet met u praat als ik er lust toe heb, is mij leven begraven ; vond
het lot goed, dat de dieren spraken, zooals zij deden ten tijde van Ysop zou
het minder erg zijn, want dan praatte ik met mijn ezel alles wat mij in het hoofd
kwam, en daarmede zou ik mijn ongelukkigen tijd doorbrengen : want het is
erg en niet te verduren, zijn gansche leven avonturen te loopen zoeken en
niets te vinden dan schoppen en dekensollingen, steenworpen en vuistslagen,
en met dat al moeten wij ons den mond toenaaien zonder te durven zeggen
wat een mensch op zijn hart heeft, als ware hij stom."
Ik begrijp u al, Sancho," antwoordde Don Quichote, „gij sterft van verdriet over het verbod, dat ik u heb opgelegd : houd het voor opgeheven e n
zeg wat gij wilt, onder voorwaarde, dat deze opheffing niet langer moet duren
dan wij door deze bergen trekken."
Het zij zoo," zeide Sancho : „laat ik nu maar mogen praten, later weet
„

.,

.

1 34

God wat gebeuren zal, en om al aanstonds van deze vrijheid gebruik te maken,
vraag ik : Wat ging het u aan, om het zoo op te nemen voor die
koningin Madam Zemel, of hoe heet zij ? of wat deed het ter zake, of die abt
haar vriend was of niet ? want als gij dat hadt laten doorgaan, daar gij toch
hun rechter niet waart, geloof ik zeker, dat de gek doorgegaan zou zijn met
zijn geschiedenis ; en dan hadden wij den slag met den keisteen en de schoppen
en meer dan een half dozijn trappen bespaard."
Waarlijk, Sancho," antwoordde DonQuichote, ,,als gij wist, zooals ik het
weet, welk een eerbare en hoogstfatsoenlijke vrouw de koningin Madasima was,
dan zoudt gij stellig zeggen, dat ik te veel lankmoedigheid had, om den mond
niet te verpletteren, waaruit zulke lastertaal voortkwam : want het is een zeer
groote laster te zeggen en te gelooven, dat een koningin het houdt met een
kwakzalver. Het ware van de zaak is, dat die meester Elisabat, waarvan de
gek sprak, een zeer voorzichtig man was, die zeer goeden raad kon geven, en
hij diende de koningin als raadsman en als arts ; maar te denken, dat zij het
met hem hield, is een zeer strafwaardige dwaasheid ; en opdat gij overtuigd
moogt zijn, dat Cardenio niet wist wat hij zeide, moet gij bedenken, dat hij,
toen hij het zeide, van zijn verstand beroofd was."
„Dat zeg ik juist," zeide Sancho, ,,er was geen reden om acht te slaan op
de woorden van den gek, want indien de fortuin u niet bijgestaan had en zij
den kei naar het hoofd had gestuurd, zooals zij hem nu stuurde tegen de
borst, zou het er mooi met ons hebben uitgezien met het te hebben opgenomen voor die mevrouw, welke God doe verzinken en Cardenio zou men
„

hebben laten loopen, omdat hij krankzinnig is !"
„Welnu, wat zou dat ? Cardenio zou niet als krankzinnige zijn vrijgekomen.

Tegen wijzen en tegen dwazen is elk dolend ridder verplicht het op te nemen
voor de eer der vrouwen, wie zij ook zijn mogen : hoeveel te meer voor de
kóninginnen van zoo verhevene denkwijze en aanzien als de koningin Madasima,
voor welke ik een bijzondere genegenheid heb om hare goede hoedanigheden :
want behalve dat zij schoon was, was zij bovendien zeer verstandig en zeer
geduldig bij hare rampen, die talrijk waren, en de raadgevingen en het gezelschap van meester Elisabat waren haar zeer bevorderlijk en verlichtten haar
in het dragen harer lasten met wijsheid en geduld ; en hieruit nam het onkundige
en slechtgezinde gespuis aanleiding om te zeggen en te denken, dat zij het
met hem hield ; zij liegen, zeg ik nogmaals, en zullen het nog tweehonderd
maal liegen, allen die zoo iets denken en zeggen."
Ik zeg het niet en denk het niet,' antwoordde Sancho : «zij moeten het
zelf weten en slikken, zooals zij het zelf gebrokkeld hebben ; of zij het met
elkander hielden of niet,. daar zullen zij God rekenschap van te geven hebben ;
ik ben er niet bij geweest ; ik weet van niets ; ik houd er niet van eens anders
leven te kennen ; die wat koopt en het liegt, voelt het in zijn beurs : te meer
daar ik naakt geboren werd en nog naakt ben : ik verlies niet en ik win niet.
Maar al waren zij het, wat raakt het mij ? velen denken, dat er gebraden spek
is en er zijn zelfs geen speetjes ; maar wie kan deuren maken aan het open
veld ? te meer daar men zelfs over God heeft gelasterd.'
Hemel,' zeide Don Quichote, «welke dwaasheden rijgt gij aan elkander,
Sancho ! Wat heeft het punt, dat wij behandelen, te maken met de spreekwoorden, die gij aaneensnoert ? Bij uw leven, Sancho, zwijg en bemoei u voortaan
met het aansporen van uw ezel en doe het niet met hetgeen u niet aangaat begrijp toch met al uwe vijf zinnen, dat alles wat ik gedaan heb, doe en
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zal doen, alleszins redelijk is en geheel overeenkomstig de regelen van de
ridderschap, die ik beter ken, dan al de ridders ter wereld, die ooit deel van
haar uitmaakten.'
«Heer," antwoordde Sancho, cis het dan ook een goede regel van de ridderschap, dat wij ons verdwaald loopen door deze bergen, zonder weg noch steg,
met te zoeken naar een gek, wien, als wij hem gevonden hebben, wellicht in
den zin zal komen om te voleindigen wat hij begonnen heeft, niet van zijn verhaal, maar van het hoofd van uwe Hoogheid en van mijn ribben, eindigend
met ze ons geheel te vernielen.'
«Zwijg,zeg ik u nogmaals, Sancho ! , zeide Don Quichote, cgij moet weten,
dat mij niet alleen de wensch om den krankzinnige te vinden door deze streken
voert, maar vooral dien ik koester, om hier een daad te bedrijven, waarmede
ik mij eeuwigdurenden naam en faam moet verwerven over de geheele oppervlakte der aarde ; en die zal zoodanig zijn, dat ik daarmede het zegel zal drukken op alles wat een dolend ridder volmaakt en beroemd kan maken.)
«En is die daad zeer gevaarlijk ? , vroeg Sancho Panza.
«Neen,' antwoordde de Ridder van de Droevige Figuur : c ofschoon de kans
zoo zou kunnen loopen, dat zij ons tegenliep, in plaats van mede : maar alles
moet van uw vlijt afhangen.)
«Van mijn `lijt ?! riep Sancho.
«Ja,' zeide Don Quichote, «want zoo gij spoedig terugkeert van waar ik u
denk te zenden, zal mijn leed spoedig eindigen en mijn roem spoedig beginnen ;
en daar het niet goed is, dat ik u langer in onzekerheid laat wachten waar
mijn woorden op zullen uitkomen, zoo moet gij weten, Sancho, dat de vermaarde
Amadis van Gaula een van de meest volmaakte dolende ridders was. Ik vergiste
mij, toenik zeide een : hij was het alleen, de eenige, de eerste, de heer van allen,
die in zijn tijd in de wereld waren. Wee over Don Belianis en over die
allen, die 'zeiden, dat hij hun in eenig opzicht gelijk was, want zij bedriegen zich,
dat zweer ik. Ik zeg ook, dat wanneer een schilder beroemd in zijn kunst wil
worden, hij de oorspronkelijke stukken tracht na te volgen van de voortreffelijkste
schilders die hij kent, en deze zelfde regel geldt voor de meeste bedrijven of
beroepen van beteekenis, die ten sieraad der staten strekken ; zoo moet handelen en handelt ie Sereen die den naam wil verdienen van voorzichtig en lijdzaam,
Ulysses navolgend, in wiens persoon en daden Homerus ons een levend beeld
schetst van voorzichtigheid en van lijdzaamheid, evenals Virgilius ons in den
persoon van Aeneas de deugd van een vromen zoon en de scherpzinnigheid
van een dapper en verstandig veldoverste toonde, terwijl zij hen ons niet schilderden en voorstelden zooals zij waren, maar zoo als zij moesten zijn om aan
de nakomelingen een voorbeeld hunner deugden na te laten. Op dezelfde wijze
was Amadis de poolster, de baak, de zon van de dappere en verliefde ridders,
welken wij allen moeten navolgen, die onder het vaandel der liefde en der
ridderschap strijd voeren. Dit nu zoo zijnde zooals het is, vind ik, vriend Sancho,
dat de dolende ridder, die hem het meest navolgt, het meeste zal naderen tot
de volmaaktheid in het ridderwezen ; en een van de dingen, waarin die ridder
het meest zijn voorzichtigheid, voortreffelijkheid, dapperheid, lijdzaamheid, standvastigheid en liefde betoonde, was, toen hij, versmaad door de jonkvrouw Oriana,
zich afzonderde om boete te doen op de Arme Rots, zijn naam veranderde in
dien van Beltenebros, voorzeker een beteekenisvolle naam en passend bij de
levenswijze, die hij vrijwillig had aangenomen ; en daar het mij gemakkelijker is
hem hierin na te volgen, dan in het splijten van reuzen, het onthoofden van
slangen, het dooden van draken, het verslaan van legers, het vernielen van
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vloten en het ontbinden van betooveringen ; en daar deze omstreken zoo zeer
geschikt zijn voor dergelijke handelingen, is er geen reden om de gelegenheid
te laten voorbijgaan, die zich heden met zooveel gemak bij de haren laat grijpen.»
/Maar wat is het dan toch,» zeiede Sancho, cwat u wil verrichten in deze
eenzame plaats ? »
cIk heb u reeds gezegd,» antwoordde Don Quichote, cdat ik Amadis wil
navolgen, door hier den wanhopige, den dwaze en den razende te spelen, om
tevens te doen wat de dappere Don Roldan deed, toen hij bij een bron de
bewijzen vond, dat Angelica de Schoone schandelijkheden bedreven had met
Medoro, waarover hij van verdriet gek werd en de boomen ontwortelde, het
water troebel maakte in de klare beken, herders doodde, kudden vernielde.
hutten erbrandde, huizen verwoestte, paarden voortsleepte en honderdduizend
andere zonderlingheden pleegde, die een eeuwigdurenden naam en beschrijving
waardig zijn ; en ofschoon ik niet voornemens ben Roldan of Orlando, of
Rotolando (want alle drie deze namen had hij) na te volgen in al de dwaasheden,
die hij deed, zeide en dacht, zal ik er toch een schets van geven zoo goed als
ik kan, in de zotheden, die mij voorkomen het meest wezenlijk te zijn ; en het
zou ook kunnen wezen, dat ik mij tevreden stelde met de nabootsing van Amadis
alleen, die zonder gevaarlijke gekheden te bedrijven, alleen door weenen en
klagen den grootsten roem verwierf.'
Het komt mij voor," zeide Sancho, ,,dat de ridders, die dit deden, uitgetart
waren en reden hadden om die dwaasheden te bedrijven ; maar welke reden
heeft u om gek te worden ? welke dame heeft u versmaad ? of welke bewijzen
hebt gij gevonden, die u doen begrijpen, dat de jonkvrouw Dulcinea van Toboso
eenige onbetamelijkheid heeft bedreven met een Moor of een Christen ?"
„Dat is het juist," antwoordde Don Quichote, ,,en dit is het fijne mijner
zaak : dat een dolend ridder gek wordt om een bepaalde reden, is niets bijzonders en geen verdienste : de knoop zit hem in het gaan razen zonder reden
en aan mijn dame te doen begrijpen wat, indien ik dit doe aan het dorre hout,
ik aan het groene zou verrichten ? te meer, daar ik oorzaak genoeg heb in de
lange afwezigheid van mijn beheerscheresse Dulcinea van Toboso ; hij toch,
zooals gij reeds hebt hooren zeggen door dien herder van laatst, Ambrosius,
die afwezig is, heeft en vreest alle rampen : en dus vriend Sancho, verspil geen
tijd met mij te raden, dat ik zulk eene zeldzame, gelukkige en nooit geziene
navolging zal laten : gek ben ik, gek moet ik wezen tot gij terugkomt met het
antwoord op een brief, dien ik door u aan mijn jonkvrouw Dulcinea denk te
zenden : en wanneer het zoo mocht wezen als het aan mijn getrouwheid toekomt, dan moeten mijn zinneloosheid en mijn boete een einde nemen ; en mocht
het anders zijn, dan zal ik wezenlijk gek worden en daardoor niet gewaarworden ; zoodat, hoe zij ook antwoordt, ik uit den strijd en de onderneming, waarin gij mij zult achterlaten, zal te voorschijn komen, hetzij
genietende van het goede, dat gij mij zult aanbrengen, als wijs, of niet
begrijpend het kwade, dat gij mij zult berichten, als gek. Maar zeg mij,
Sancho, bewaart gij wel goed den helm van Mambrino, dien ik zag, dat gij
van den grond opnaamt, toen die ondankbare hem wilde breken, maar het niet
kon, waaruit men de fijnheid van zijn harding kan herkennen ?
Waarop Sancho antwoordde: c Zoowaar God leeft, heer Ridder van de Droevige Figuur, ik kan sommige zaken, die gij zegt, niet lijden en geduldig verdragen, en door haar ga ik mij verbeelden, dat alles wat gij mij zegt van ridderschappen, van koninkrijken en keizerrijken te veroveren, van eilanden weg te
,,
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geven en van andere gunsten en groote dingen te verrichten, zooals het gebruik is van dolende ridders, maar wind en leugen zijn, en altemaal praatjes, of hoe
gij het dan ook wilt noemen ; want wie u hoorde zeggen, dat een scheerbekken
de helm van Mambrino is en dat gij in meer dan vier dagen niet uit deze dwaling raakt, wat moet hij anders denken, dan dat degene die zoo iets zegt en volhoudt,
van zijn verstaad beroofd moet zijn ? Het bekken, vol bulten, heb ik in mijn
knapzak, en ik houd het om het thuis in orde te laten maken en er mede te
scheren, wanneer God mij de gunst bewijst, dat ik nog eenmaal bij mijne vrouw
en kinderen terugkeer.'
tKijk, Sancho, bij Denzelfden, bij Wien gij daareven zweerdet, zweer ik u,
zeide Don Quichotte, c dat gij het bekrompenste verstand hebt, dat een schildknaap ooit ter wereld had; hoe is het mogelijk, dat zoolang gij met mij doolt,
gij nog niet hebt ingezien, dat al de zaken van de dolende ridders hersenschimmen, gekheden en dwaasheden schijnen en dat alles bij hen averechts verkeerd plaats heeft ? Niet omdat dit zoo is, maar omdat zich tusschen ons in
steeds een schare van toovenaars bevindt, die al onze zaken veranderen en verwisselen naar hun smaak en naar zij lust hebben ons te begunstigen of te benadeelen : en zoo is dat, wat u een scheerbekken toeschijnt, voor mij de helm
van Mambrino en aan een ander zal het wat anders voorkomen te zijn ; het
was een zeldzame voorzichtigheid van den Wijze, die partij voor mij trekt, te
maken, dat aan alle menschen als een bekken voorkomt wat waarlijk en wezenlijk de helm van Mambrino is, opdat, nu hij zoo hoog gewaardeerd wordt, de
heele wereld mij zou vervolgen om hem mij af te nemen; maar nu zij zien, dat
het niet meer dan een scheerbekken is, doen zij geen moeite om het te krijgen,
zooals de man toonde, die het wilde breken en het op den grond liet liggen
zonder het mede te nemen, want waarlijk, indien hij het gekend had, zou hij
het nooit hebben achtergelaten. Bewaar het, vriend, daar ik het op het oogenblik niet noodig heb, maar veeleer al deze wapenen moet afleggen en zoo naakt
blijven als toen ik geboren werd, indien het mij in den zin komt om liever
Roldan dan Amadis in mijn boetedoening na te volgen."
Onder deze gesprekken kwamen zij aan den voet van een hoogen berg, die
als een uitgehouwen piek op zich zelf stond tusschen vele andere, die hem omringden ; een zacht beekje stroomde langs zijn onderste helft en rondom hem
heen lag zulk eene groene en bevallige weide dat zij de oogen verkwikte, die
het zagen ; er stonden daar vele boomen en sommige planten en bloemen, die
de plek veraangenaamden. Deze plaats koos de Ridder van de Droevige Figuur, om zijn boete te doen, en haar ziende begon hij met luider stemme te
roepen, alsof hij buiten zinnen was ; c Deze is de plek, o Hemelen, die ik uitzocht en verkoos om de ramp te beweenen, waarin gij zelf mij gebracht hebt;
dit is de plaats waar het vocht mijner oogen de wateren van dit beekje zal
doen zwellen, en mijn aanhoudende diepe zuchten zullen steeds de bladeren bewegen van de boomen van dezen berg, ten bewijze van de smart, die mijn
zwoegende borst lijden moet. 0 gij, wie gij ook zijn moogt, veldgoden, die in
deze onbewoonbare plaats uw verblijf houdt, hoort de klachten van dezen ongelukkigen minnaar, wien eene lange afwezigheid, en minnenijd, de vrucht zijner
verbeelding, er toe gebracht hebben, in deze wildernissen te weeklagen en het
hardvochtige gemoed te bejammeren van die ondankbare en schoone jonkvrouw,
het toonbeeld van alle menschelijke schoonheid. 0 gij, Napaeën en Dryaden,
die gewoon zijt de dichtbegroeide bergen te bewonen, mogen zoo de vlugge
en dartele Saters, door wie gij, ofschoon te vergeefs, bemind wordt, nimmer
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uwe zoete rust verstoren, als gij mij helpt in het beweenen van mijn ongeluk,
of ten minste niet moede wordt het aan te hooren. 0 Dulcinea van Toboso, dag
van mijn nacht, roem van mijn smart, poolster van mijn tochten, ster van mijn
geluk, moge de Hemel u alles schenken, wat gij hem zult bidden, maar gedenk
ook de plaats en den staat, waartoe uw afwezigheid mij gebracht heeft, als
gij eenmaal moogt voldoen aan hetgeen aan mijn trouw verschuldigd is.
i 0 eenzame boomen, die voortaan het gezelschap moet zijn mijner eenzaamheid, toont
door de zachte beweging uwer takken, dat mijn tegenwoordigheid u niet mishaagt. 0 gij, mijn schildknecht, aangename medgezel van mijn voor- en tegenspoed, prent goed in uw geheugen, wat gij mij hier zult zien doen, opdat gij
het aan degene, die er enkel en alleen oorzaak van is, moogt verhalen en mededeelen.
Dit zeggende steeg hij van. Rosinante, nam hem in een oogwenk toom en
zadel af en hem een klap op den rug gevende, zeide hij : «Vrijheid schenkt hij
u, die zonder haar blijft, o ros, even voortreffelijk om uwe daden als rampspoedig om uw lot; ga heen waar gij wilt, gij die op uw voorhoofd geschreven
draagt, dat u de Hippogrifo van Astolpho in snelheid niet evenaarde, noch de
vermaarde Frontino, die zoo duur te staan kwam aan Bradamante."
Sancho, dit ziende, zeide : r God zij met hem, die ons van de moeite bevrijdde om nu ook het grauwtje af te tuigen, want waarlijk hem konden wij liefkozingen genoeg geven en tot zijn lof dingen genoeg zeggen : maar indien hij hier
was, zou ik niet lijden dat iemand hem aftuigde, en er zou ook een reden voor
zijn, daar hem de regelen van verliefden en wanhopenden niet zouden aangaan,
omdat zijn meester zulks niet was, en die was ik, toen God het beliefde; waarlijk heer Ridder van de Droevige Figuur, wanneer mijn vertrek en uw gekheid
in ernst gemeend zijn, zou het goed zijn Rosinante weder te zadelen, opdat hij
het gemis van het grauwtje vergoede, want dat zal tijd sparen voor mijn gaan
en komen, daar ik, als ik het te voet doe, niet weet wanneer ik zal aankomen,
noch wanneer terugkomen, want ik ben een slecht voetganner.)
«Ik stem toe, Sancho, antwoordde Don Quichote, «dat het geschiede
zooals gij het verlangt, want uw plan komt mij niet kwaad voor, en
ik bepaal, dat gij over drie dagen zult afreizen , want ik begeer, dat gip
intusschen ziet wat ik voor haar doe en zeg, opdat gij het haar kunt mededeelen.
Maar wat moet ik dan nog meer zien), vroeg Sancho, behalve hetgeen ik
reeds gezien heb ?"
«Gij hebt mooi misgerekend,s antwoordde Don Quichote : tik moet mijn
kleederen nog scheuren, mijn wapenen wegwerpen en mijn hoofd tegen deze
rotsen stooten, en andere dingen van dien aard, die u in verbazing zullen brengen.'
Om Gods wil,' sprak Sancho, epas toch op, hoe gij u die stooten met het
hoofd geeft, want gij kondt tegen zulk eene rots aankomen en tegen zulk een
punt, dat met den eersten die boetedoening uit was ; en ik zou van gevoelen
zijn, dat, daar gij hier stooten met het hoofd noodig oordeelt, en dit werk anders niet kan verricht worden, gij u tevreden moest stellen, terwijl alles toch
maar eene voorstelling is en een namaaksel voor de grap, tevreden, zeg ik, met
ze tegen het water te geven of tegen iets zachts, bijvoorbeeld watten ; en laat
het dan maar aan mij over, dan zal ik aan mejonkvrouw wel zeggen, dat u ze
gaf tegen de punt van een rots, die nog harder was dan een diamant.)
«Ik dank u voor uw goede bedoeling, vriend Sancho," antwoordde Don
Quichote, ,,maar gij moet weten, dat al die dingen, welke ik doe, niet voor de
grap zijn, maar in allen ernst gemeend, want anders zou het een overtreding
.
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zijn van de regelen der ridderschap, die ons voorschrijven nooit leugentaal, te
spreken, op straffe van als ketters behandeld te worden, en het doen van het
een in plaats van het ander is even goed als liegen : zoodat mijn hoofdstootingen wezenlijk, stevig en krachtig moeten zijn, zonder dat zij iets sophistisch of
phantastisch in zich hebben : het zal ook noodig zijn, dat gij wat pluksel achterlaat om mij te verbinden, daar de fortuin wilde, dat wij den balsem moesten
missen, dien wij verloren."
Grooter was het verlies van den ezel," antwoordde Sancho, „daar met hen,
pluksel en alles verloren ging, ik smeek u niet meer aan dien vervloekten drank
te denken, want als ik hem maar hoor noemen, draait mijn ziel al om, laat
staan dan mijn maag : en nog meer bid ik u, het er maar voor te houden, dat
de drie dagen al om zijn, die gij mij bepaald hebt om de gekheden te zien,
welke gij doet, want ik houd ze al voor gezien en voor een uitgemaakte zaak
en ik zal wonderen aan mejonkvrouw vertellen ; schrijf nu den brief en stuur
mij aanstonds heen, want ik verlang vurig u uit dat vagevuur te halen, waarin
ik u achterlaat."
Noemt gij het een vagevuur, Sancho ?" riep Don Quichote uit,' „gij zoudt
beter doen het een hel te noemen en nog erger, zoo er iets ergers is."
Voor wie in de hel is," antwoordde Sancho, „nulla est retentio, zooals ik
heb hooren zeggen."
Ik weet niet wat retentio wil zeggen," zeide Don Quichote.
„Retentio is," antwoordde Sancho, „dat wie in de hel is, er nooit uitkomt,
noch kan uitkomen : hetgeen bij u het tegenovergestelde zal zijn, of ik zal
slecht mijn voeten roeren, indien ik maar sporen heb om Rosinante aan te
wakkeren : zet mij nu maar ineens in Tobosa voor mejonkvrouw Dulcinea en
ik zal haar zooveel zeggen van de domheden en dwaasheden (want dat is hetzelfde), die u verricht heeft en nog bezig is te verrichten, dat ik haar nog buig
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zamer zal maken dan een handschoen, al vind ik haar nog harder dan eens

kurkeik, ik zal met haar zacht en honigzoet antwoord door de lucht terugkeeren als een toovenaar en u uit dat vagevuur halen, dat een hel gelijkt, maar
het niet is, omdat er hoop is van er uit te komen, welke, zooals ik gezegd heb,
zij niet hebben, die in de hel zitten, en ik geloof, dat gij dit niet zult tegenspreken."
Zoo is het ook," zei de man met de Droevige Figuur ; „maar hoe zullen wijs
doen om den brief te schrijven ?"
En de opdracht voor de ezels ook," voegde Sancho er bij.
Alles zal er inkomen," zeide Don Quichote ; „het zou wel goed zijn, daar
er geen papier is, dat wij hem schreven, zooals de ouden deden, op boombladeren, of op wastafeltjes, hoewel het even moeielijk zal zijn om deze nu te vinden als papier. Maar daar is mij iets in de gedachten gekomen, waarop het
goed, ja beter dan goed zou zijn hem te schrijven, en dat is in het zakboekje,
dat van Cardenio was, en gij zult zorg dragen hem op papier, met een goede
hand, te doen overschrijven, in het eerste dorp, waar gij aankomt en een schoolmeester is, en anders zal de een of andere koster hem u wel overschrijven
maar laat hem niet overschrijven door een notaris, want anders zou de Satan
hem zelfs niet kunnen lezen."
Maar hoe moet de onderteekening geschieden ?" vroeg Sancho.
„Nooit worden minnebrieven onderteekend," antwoordde Don Quichote.
„Dat mag zoo zijn," hervatte Sancho, „maar de wisselbrief moet stellig onderteekend worden, en indien deze overgeschreven wordt, zal men zeggen dat
de handteekening valsch is en ik zal zonder ezels blijven."
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De wissel zal in hetzelfde boekje geteekend worden, zoodat als mijne nicht
hem ziet, zij geene zwarigheid zal maken hem te voldoen, en wat den minnebrief betreft, daar moet gij onderzetten : de uwe tot in den dood, de Ridder
Ivan de Droevige Figuur. En het zal weinig ter zake doen, of het van eene
vreemde hand zij, want voor zoover ik mij kan herinneren, kan Dulcinea lezen
noch schrijven, en zij heeft in haar geheele leven taal noch teeken van mij gezien, want mijn liefde en de hare zijn steeds Platonisch geweest, zonder zich
verder uit te strekken dan een eerbaar aanzien, en ook dit nog zoo zelden, dat
ik met waarheid zou durven zweren, dat in de twaalf jaren, dat ik haar bemin
meer dan het licht van mijne oogen, die de aarde eens zal verteren, ik haar
geen vier keeren gezien heb, en het zou nog wel kunnen zijn, dat zij van die
vier keeren geen enkele maal gezien heeft dat ik haar aankeek : zoo groot is de
eerbaarheid en de afzondering, waarin hare ouders Lorenzo Corchuelo en Aldonzo Nogalet haar hebben opgevoed."
„Wel, wel !" riep Sancho, ,,is de dochter van Lorenzo Corchuelo mejonkvrouw Dulcinea van Toboso, anders genoemd Aldonzo Lorenzo ?"
Die is het," zeide Don Quichote, „en zij verdient beheerscheresse te zijn van
het heelal."
Ik ken haar heel goed," zeide Sancho, „en ik kan zeggen, dat zij
even goed een bal slaat als de sterkste jongen van het heele dorp :
bij den Gever van alle goed, het is eene knappe meid, flink en
bij de hand en met haar op de tanden ; zij kan elken dolenden of
doolbaren ridder, die haar tot gebiedster heeft, zijn baard uit den drek
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halen. 0 hoerenkind, wat een kracht heeft zij en welk een stem ! ik kan u
zeggen, dat zij eens boven in den toren van het dorp is geklommen om eenige
knechts te roepen, die op een akker van haar vader werkten, en ofschoon zij
meer dan een halve mijl daar vandaan waren, hoorden zij haar zoo goed alsof
zij aan den voet van den toren stonden, en het beste in haar is, dat zij niets
nuffig is, want zij is een allemansvriendin, zij dolt met iedereen en maakt van
alles een grap en eene aardigheid. Nu zeg ik, heer Ridder van de Droevige
Figuur, dat u niet alleen gekheden voor haar kunt en moet doen, maar dat gij
u met recht als een wanhopige kunt ophangen, want niemand zal het hooren,
'of hij zal zeggen, dat gij ontzaglijk veel deedt, al haalde u ook de duivel. Ik
wenschte maar, dat ik al op weg was, alleen om haar te zien, want het is lang
geleden, dat ik haar gezien heb, en zij moet al veel veranderd zijn, want het
bederft het gelaat der vrouwen zeer, als zij altijd in het veld zijn, blootgesteld
aan de zon en de lucht ; ik beken u heer Don Quichote, dat ik tot heden in
groote onwetendheid verkeerd heb, want ik dacht trouw, dat mejonkvrouw Dultinea een Prinses moest zijn, waarop gij verliefd waart, of iemand van zulken
rang, dat zij de rijke geschenken verdiende, die u haar gezonden heeft, zoowel
dat van den Biscajer als dat van de galeiboeven en nog vele anderen, die er
zijn moeten, naar gelang de overwinningen moeten geweest zijn, welke gij behaald hebt, ten tijde dat ik uw scheldknecht nog niet was. Maar wat heeft juffrouw Aldonza Lorenzo, ik wil zeggen mejonkvrouw Dulcinea van Toboso, er
aan, dat de overwonnenen, die gij zendt en zult zenden, voor haar op de
knieën gaan liggen ? het zou wel kunnen zijn, dat zij, op het oogenblik,
dat zij aankwamen, vlas stond te kammen of op den dorschvloer te dorschen,
en dan zouden zulke mannen verlegen worden haar te zien en zij zou lachen
en knorrig worden om het geschenk.'
iIk heb u van te voren reeds dikwijls gezegd, Sancho,' zeide Don Quichote,
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eclat gij een groote babbelaar zijt, en ofschoon dom van verstand, jaagt gif
dikwijls naar een zekere stekeligheid ; maar opdat gij zoudt inzien, hoe dom gij
zijt en hoe verstandig ik ben, moet gij naar een kort verhaal van mij luisteren.
Gij moet weten, dat zekere weduwe, schoon, jong, onafhankelijk en rijk, en :
vooral levenslustig, verliefd werd op een jongen stevigen leekebroeder van
goeden omvang; haar oudere broeder kwam dit te weten en zeide eens tot het
goede weeuwtje, bij wijze van broederlijke berisping : tIk sta verbaasd, mevrouw, .
en niet zonder groote reden, dat zulk een aanzienlijke, schoone en rijke vrouw
als u verliefd is geworden op zulk een vuilen, gemeenen en dommen kerel als
die en die, terwijl er hier aan huis zooveel meesters, zooveel doctors en zooveel
godgeleerden komen, waaruit u zou kunnen kiezen als uit peren, en zeggen :
cDezen wil ik, en dien wil ik niet ; * maar zij antwoordde hem met veel bevalligheid en onbevangenheid tMijnheer bedriegt zich grootelijks en denkt zeer
ouderwetsch, als gij denkt, dat ik in die en die een slechte keuze heb gedaan.,
hoe dom hij ook schijnt, want voor 't geen waarom ik hem lief heb, kent hij;
evenveel wijsbegeerte, ja nog meer dan Aristoteles.) Zoodat, Sancho, voor hetgeen, waarom ik Dulcinea van Toboso lief heb, is zij evenveel waard als de
hoogste prinses der aarde. Zoo is het ook van al de dichters, die dames lofzingen onder een naam, dien zij haar naar willekeur geven, niet waar, dat zij
haar bezitten. Denkt gij, dat de Amaryllissen, de Silvia's, de Diana's, de Galathea s, de Alida's en andere dergelijke, van welke de boeken, de romancen, de
scheerwinkels, de tooneelvoorstellingen vol zijn, waarlijk dames waren van vleesch
en been, en toebehoorend aan hen, die haar vieren en vierden ? neen voorzeker,
maar de meesten verzinnen haar om een onderwerp te hebben voor hun ge dichten en omdat men hen zou houden voor verliefden voor mannen, die
knap genoeg zijn om het te wezen ; en zoo is het voor mij voldoende, te denke n
en te gelooven, dat de goede Aldonza Lorenzo schoon en eerbaar is ; en wa t
de afkomst betreft, dit beteekent weinig, daar men er geen onderzoek naar zal
gaan doen om haar in een adellijk stift op te nemen, en ik houd het er voor ,
dat zij de hoogste prinses der wereld is. Gij moet weten, Sancho, als gij het
nog niet weet, dat slechts twee dingen tot liefhebben aansporen meer dan andere. namelijk groote schoonheid en goede naam, en deze twee dingen worden
in hoogen graad gevonden in Dulcinea : in schoonheld toch evenaart niemand
haar en in goeden naam komen weinigen haar nabij ; om kort te gaan, ik verbeelde mij, dat al wat ik zeg, zoo is, zonder dat er iets aan te veel is of te
kort komt en ik schilder haar in mijn verbeelding, zooals ik haar wensch,
zoowel in schoonheid als in voornaamheid, en noch Helena komt haar nabij,
noch Lucretia evenaart haar, noch eenige andere van de vermaarde vrouwen
der verloopen eeuwen, Grieksche, Barbaarsche of Romeinsche : ieder moge n u .
zeggen wat hij verkiest, daar, zoo ik hierom gelaakt word door de onkundigen, ,
ik er niet om zal bestraft worden door de strengen.)
Ik zeg, dat u in alle opzichten gelijk heeft,' antwoordde Sancho, ten dat ik
een ezel ben. Maar ik weet niet, waarom ik het woord ezel in mijn mond neem
want men moet niet van touw spreken in het huis van een gehangene ; doc h.
maak den brief nu maar gereed en dan, goeden dag ! want ik ga heen.
Don Quichote kreeg het zakboekje, en ter zijde gaande begon hij op zijn
gemak den brief te schrijven ; toen hij hem geëindigd had, riep hij Sancho en
zeide, dat hij hem wilde voorlezen, opdat hij hem van buiten zou kennen, indien
hij hem onderweg soms verloor, daar men in zijn ongelukkig lot alles te
duchten had.
.

.

.
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Waarop Sancho antwoordde : iSchrijf u hem twee of driemalen in het boekje
yen geef het mij dan, dan zal ik er goed op passen : want te denken, dat ik
hem van buiten zou leeren, is maar gekheid : ik heb zulk een slecht geheugen,
dat ik dikwijls vergeet, hoe ik heet; met dat al, lees hem mij maar eens voor,
het zal mij veel genoegen doen hem te hooren, want hij zal wel gaan als een
fluitje.
77 Luister dan ! zoo luidt hij," zeide Don Quichote.
'

Brief van Don Quichote aan Dulcinea van Toboso.
Verheven en hooge Vrouwe!
De door den schicht der afwezigheid getroffene en de in zijn hart gewonde,
zoetste Dulcinea van Toboso, zendt u de groeten, die hij zelf moet ontberen.
indien uw schoonheid mij minacht, indien uw verdienste niet voor mij pleit,
indien uw versmadingen tot mijn kwelling strekken, zal ik, ofschoon ik lijdzaam
genoeg ben, moeielijk kunnen blijven voortleven in deze zorgen, welke, behalve dat
zij hevig zijn, zeer lang duren. Mijn goede schildknecht Sancho zal u omstandig verhalen, o schoone ondankbare, mijn beminde vijandin, in welken toestand ik om
uwentwil verkeer. Zoo ' gij lust hebt om mij te helpen, ik ben de uwe, en zoo
niet, doe dan waartoe gij lust hebt, terwijl ik, door een eind te maken aan mijn
'even, aan uw wreedheid en mijn wensch zal hebben voldaan.
De uwe tot in den dood,
De Ridder van de Droevige Figuur.'
tBij het leven van mijn vader,' riep Sancho, den brief hoorende, «het is het verhevenste ding,dat ik ooit gehoord heb. Wel wel, wat zegt uwe Hoogheid hier
alles wat gij wilt en wat past alles mooi bij de onderteekening : de Ridder van
de Droevige Figuur! Ik zeg in waarheid, dat u de duivel zelf is en er niets is,
dat gij niet weet.
cAlles is noodig,» antwoordde Don Quichote, «voor het ambt, dat ik
bekleed.
«Komaan,' zeide Sancho, cwees nu zoo goed en zet op dat andere tijdje het
briefje van de *drie ezels, en teeken het duidelijk, opdat men het moge weten
als men het ziet.)
c Gaarne, a zeide Don Qnichote ; en het geschreven hebbende, las hij het
als volgt :
cGelieve voor dezen ezels-wissel, mejuffrouw en nicht, te geven aan Sancho
Panza, mijn schildknecht, drie van de vijf, die ik thuis achterliet en die zich
onder uwe hoede bevinden, welke drie ezels ik verzoek uit te leveren en te
voldoen voor drie andere hier in contanten genoten, terwijl deze en zijne kwitantie
Ivoor de afgifte waarborgen. Gedaan in het hart van de Sierra Morena, den
zeven en twintigsten Augustus van het loopende jaar."
«Het is goed,» zeide Sancho iteeken hem nu maar als 't u belieft.'
(Het is niet noodig hem te teekenen,' zeide Don Quichote, (maar genoeg
er mijn paraaf onder te zetten, dat is zoo goed als een handteekening, en voor
drie ezels, ja zelfs voor driehonderd zou zij van kracht zijn.»
„Ik vertrouw op u," antwoordde Sancho ; ,,laat mij nu maar gaan, ik zal
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Rosinante zadelen en geef mij dan uw zegen, daar ik aanstonds denk te vertrekken zonder de buitensporigheden te zien, die u moet bedrijven ; ik zal wel
zeggen, dat ik er u zooveel zag doen, dat ik er genoeg van had."
Ten minste verlang ik, Sancho, en omdat het zoo noodig is, verlang ik, zeg
ik, dat gij mij naakt ziet en een of twee dozijnen dwaasheden verrichten, die
ik binnen het half uur zal afdoen, want, wanneer ge ze met uw oogen gezien
hebt, kunt gij veilig zweren op de overige, die gij er bij zoudt mogen voegen,
en ik verzeker u, dat gij er zooveel niet zult zeggen, als ik van plan ben
te doen."
,,Om Godswil, heer, laat mij u niet naakt zien, want dat zal mij veel verdriet doen en ik zal niet kunnen laten te schreien ; mijn hoofd doet nog zeer
van het weenen, dat ik van nacht deed om het grauwtje, dat ik niet opnieuw
kan schreien : maar als u lust heeft dat ik eenige gekheden zie, doe ze dan aangekleed, vlug en die, welke het meest van belang zijn, te meer daar voor mij
niets van dat alles noodig was, en het zou, zooals ik reeds gezegd heb, mijn
terugreis verkorten, welke plaats moet hebben met de berichten, die gij verlangt
en verdient ; en zoo niet, dan houde jonkvrouw Dulcinea zich maar gereed,
want als zij niet antwoordt zooals redelijk is, zweer ik plechtig bij al wat
heilig is, dat ik haar een goed antwoord uit de maag zal halen met schoppen
en stompen : immers, hoe zou men dulden, dat zulk een vermaard dolend ridder
als u gek zou worden zonder eenige reden, om eene .... Laat de juffrouw mij
het woord niet laten noemen, want, bij God, ik praat onbedachtzaam en flap
het er uit : ik ben daar juist de rechte voor : zij kent mij slecht, want voorwaar,
als zij mij kende, zou zij mij ontzien als een heilige."
Waarlijk, Sancho," zeide Don Quichote," het schijnt, dat gij niet wijzer zijt
dan ik."
Ik ben zoo gek niet," antwoordde Sancho, „maar ik ben driftiger ; maar dit
daar gelaten, wat moet u eten tot ik terug kom ? moet gij op buit uitgaan zooals Cardenio, om het van de herders af te nemen ?
„

„

„

Tob daar niet over," antwoordde Don Quichote, r want al had, of at ik niets
dan de kruiden en vruchten, die deze weide en deze boomen mij opleverden,
het fijne van mijn zaak zit in het niet eten en meer andere harde dingen
„

te doen."
Hierop zeide Sancho : „Weet u wat ik vrees ? dat ik deze plaats waar ik u nu
achterlaat, niet terug zal kunnen vinden, zoo verscholen is zij."
„Neem de omgeving goed op en ik zal mijn best doen mij niet uit deze omstreken te verwijderen," zeide Don Quichote ; ,,ik zal ook zorgen op deze
hoogste rotspunten te klimmen om te zien of ik u ontdek, wanneer gij terugkeert ; daarhij zou het het veiligste zijn, om mij niet te missen en u te verliezen,
dat gij eenige bremstruiken afsnijdt van de vele, die hier staan, en dat gij die
op uw weg van tijd tot tijd nederlegt, tot gij in de vlakte komt : zij zullen u
dienen als bakens en teekens om mij te vinden als gij terugkomt, in navolging
van den draad in het labyrinth van Perseus."
Dat zal ik doen," antwoordde Sancho Panza, en er eenige afgesneden hebbende, vroeg hij zijn heer om zijn zegen ; niet zonder veel tranen van beiden,
nam hij van hem afscheid, en Rosinante bestijgende, dien Don Quichote zeer
aanbeval, om op hem te passen als op zichzelven, begaf hij zich op weg naar
„

de vlakte, van tijd tot tijd de bremtakken nederleggende, zooals zijn meester
hem geraden had : en zoo ging hij dan heen, ofschoon Don Quichote hem nog
steeds lastig viel om hem ten minste twee gekheden te laten zien. Maar hij was
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geen honderd schreden ver verwijderd, of hij kwam terug en zeide : „Ik zeg,
heer, dat, om zonder bezwaar van mijn geweten te kunnen zweren, dat ik u
gekheden heb zien doen, het goed zou zijn, dat ik er ten minste één zag, ofschoon ik al eene heeleroote heb gezien in het achterblijven van uwe Hoogheid."
Zeide ik het u niet" hernam Don Quichote : wacht Sancho, in den tijd
van een credo zal ik ze doen."
En in allerijl zijn broek uittrekkend stond hij met bloote beenen in zijne
hemdslippen, en aanstonds, zonder plichtplegingen, maakte hij twee luchtsprongen en duikelde tweemaal om met het hoofd naar beneden en de beenen
omhoog, zaken vertoonende, om welke Sancho, ten einde ze niet andermaal te
zien, Rosinante's teugel wendde, tevreden en voldaan, dat hij kon zweren, dat
zijn meester gek was geworden : en zoo zullen wij hem zijn weg laten gaan tot
zijn terugkomst, die niet lang uitbleef.

ZES-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK.
Waarin de fraaiigheden worden vervolgd, welke Don Quichote

als verliefde verrichtte in de Sierra Morena.
Terugkeerend tot het verhaal van hetgeen de Ridder van de Droevige Figuur
verrichtte, sedert hij zich alleen bevond, zegt de geschiedenis, dat zoodra Don
Quichote gedaan had met de duikelingen, die hij verrichtte, half naakt van onderen en half gekleed van boven, en hij zag, dat Sancho was heengegaan zonder te willen wachten om nog meer dolheden te zien, hij op de punt van een
hooge rots klom en daar opnieuw begon te denken over iets, waaraan hij al
dikwijls had gedacht, zonder ooit tot een vast besluit te komen, en dat was,
wat beter zou zijn en hem meer passen, Roland na te bootsen in de onbesuisde gekheden, welke hij bedreef, of wel Amadis in de droefgeestige : en zich in
zich zelven toesprekend, zeide hij : Als Roland zulk een goed ridder en zoo dapper was, als allen zeggen, wat wonder ? daar hij in alle gevallen betooverd was
en niemand hem dooden kon, die hem niet een speld in de voetzool stak ; hij
droeg dan ook steeds schoenen met zeven ijzeren zolen, toch beveiligde dit hem
niet tegen Bernardo del Carpio, die hem te Roncesvalles in zijn armen vestikte ; maar afstappende van zijn dapperheid, komen wij op het verlies van zijn
verstand, waaromtrent het zeker is, dat hij het verloor door de bewijzen, die
hij aan de fontein vond, en om de berichten, die de herder hem gaf, dat Angélica meer dan twee middagslaapjes genomen had met Medoro, een Moortje
met krullend haar en edelknaap van Agramante ; en toen hij begreep, dat dit
waar was en zijn dame hem beleedigd had, deed hij niet te veel met gek te
worden; maar ik, hoe kan ik hem navolgen in zijne dwaasheden, als ik hem
niet volg in de reden daartoe? want van mijn Dulcinea van Toboso zou ik
durven zweren, dat zij in al haar levensdagen geen Moor gezien heeft, zooals
die is in zijn eigen gewaad, en dat zij nog heden gelijk is aan de moeder, die haar
baarde : en ik zou haar stellig onrecht doen, indien ik, mij iets anders van haar
voorstellend, gek werd in die soort van gekheid van den razenden Roland. Aan
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den anderen kant zie ik, dat Amadis van Gaula, zonder zijn verstand te verliezen en zonder gekheden te bedrijven, evenwel roem als verliefde behaalde
als iemand ter wereld, terwijl hetgeen hij deed, volgens zijn geschiedenis, niet
meer was, dan dat hij, zich versmaad ziende door zijn dame Oriana, die hem gelast had
niet meer in hare tegenwoordigheid te verschijhen, voordat zij het begeerde, dat
hij zich terugtrok naar de Arme Rots, in gezelschap van een kluizenaar, en daar
weende, tot de Hemel hem te hulp kwam te midden van zijn grooten kommer
en nood ; als dit de waarheid iis, gelijk het is, waarom wil ik dan nu de moeite
nemen van mij geheel naakt uit te kleeden, of dezen boomen overlast aan te
doen, die mij niets geen kwaad hebben gedaan ; evenmin heb ik reden om het
heldere water dezer beken troebel te maken, die mij te drinken moeten geven
wanneer ik er trek in heb. Leve de gedachtenis van Amadis, nagevolgd door
Don Quichote van de Mancha in alles wat hij doen kan; van hem zal gezegd
worden, wat van dien anderen gezegd werd, dat, zoo hij al geen groote dingen
volbracht, hij toch stierf door ze te ondernemen ; en als ik niet versmaad of
veronachtzaamd ben door mijn Dulcinea, is het mij genoeg, zooals ik reeds
gezegd heb, van haar afwezig te zijn. Welaan dan, de hand aan 't werk : komt
mij in 't geheugen, dingen van Amadis, en leert mij, waarmede ik moet beginnen om u na te bootsen ; maar ik weet reeds, dat het meeste wat hij deed
bidden was, en zoo zal ik ook handelen.,
En nu dienden hem tot rozenkrans eenige groote galnoten van een kurkeik,
welke hij aaneenreeg en tot een tiental vereenigde ; maar wat hem zeer hinderde was, dat hij daar geen anderen kluizenaar vond, die hem de biecht kon
afnemen en bij wien hij troost kon zoeken ; en zoo kortte hij zich den tijd met
wandelen door de kleine weide, terwijl hij in de basten der boomen en in het
fijne zand vele verzen schreef, allen passend bij zijn droefheid en sommige ter
eere van Dulcinea : die echter welke in hun geheel konden ontdekt en gelezen
worden, sedert men hem daar vond, waren slechts deze, die hier volgen :
Boomen, en planten,
Die hier fier uw gebladerte uitspreidt
En uw kruin omhoog verheft,
Als gij geen genoegen schept in mijn ongeluk,
Luistert dan naar mijne klachten.
Mijne smart bedroeve u niet,
Al is zij nog zoo vreeselijk,
Want hier schreit zijn oogen rood
De ridder Don Quichote,
Over de afwezigheid van Dulcinea
Van Toboso.
Hier is het stille oord, waar
De getrouwste ridder zich verbergt
Voor zijn meesteres. Zonder woorden,
Zonder vragen strijdt hij moedig;
Vreemd bleef hem het onheil,
Liefde sleept hem voort in het slijk
En stort hem in nood en ellende,
Want hier schreit Don Quichote
Zijn oogen rood, ja vaten vol,
DON QUICHOTE.
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Over de afwezigheid van Dulcinea
Van Toboso.
Hij trok uit op avonturen
Tusschen de eenzame rotsen,
Vervloekend het verdoofde liefdevuur;
Want de ellenden van zijn noodlot
Kwellen hem als monsters.
De liefde geeselt hem ten doode;
Niet zachtjes op de teenen
Loopt zij, maar op plompe beenen
Daarom weent hier Don Quichote
Over de afwezigheid van Dulcinea
Van Toboso.
Niet weinig gelach veroorzaakte bij hen, die de medegedeelde verzen vonden,
de bijvoeging van Toboso bij den naam van Dulcinea, want zij stelden zich
voor, dat Don Quichote zich moest hebben verbeeld, dat indien hij, bij het
noemen van Dulcinea, geen melding maakte van Toboso, het couplet niet zou
kunnen worden begrepen : en zoo was het inderdaad, gelijk hij later bekende.
Nog vele andere verzen schreef hij, maar, zooals gezegd, meer dan deze drie
coupletten konden niet ontcijferd en in hun geheel gevonden worden. Hiermede en met zuchten en aanroepen van de Faunen en Sylvanen der bosschen,
van de Nymphen der rivieren, van de treurige en traanrijke Echo, dat zij hem
zouden antwoorden, troosten en aanhooren, hield hij zich bezig, alsmede met
het zoeken van eenige kruiden tot zijn onderhoud, zoolang tot Sancho terugkwam ; en als deze, gelijk hij drie dagen uitbleef, zulks drie weken gedaan
had, zou de Ridder van de Droevige Figuur zoo vermagerd zijn, dat de
moeder, welke hem baarde, hem niet herkend zou hebben ; maar het zal niet
kwaad zijn, hcm bezig te laten met zijn zuchten en verzen, ten einde te vertellen wat Sancho Panza overkwam op zijn gezantschap, en dit was, dat hij,
op den heirweg gekomen, Toboso ging opzoeken, en des anderendaags kwam
hij aan de herberg, waar hem het ongeval met de deken was overkomen ; hij
had haar nauwelijks gezien of hij dacht, dat hij andermaal in de lucht vloog,
en hij gaf er de voorkeur aan, daar niet binnen te gaan, ofschoon hij op een
uur kwam, dat hij dit kon en moest doen, namelijk het etensuur, met grooten
lust om iets warms te nuttigen, daar het reeds vele dagen koude keuken bij
hem was. Deze behoefte drong hem de herberg dicht te naderen, steeds aarzelend,
of hij binnen zou gaan of niet ; op dit oogenblik kwamen twee personen uit
de herberg, die hem dadelijk herkenden ; de een zeide tot den ander : t Zeg
mij, mijnheer de licenciaat, is die man te paard niet Sancho Panza, die volgens
de huishoudster van onzen avonturier met haar heer was uitgetrokken als
schildknecht ? a
cJawel,, zeide de licenciaat, c en dat is het paard van onzen Don Quichote.,
Zij kenden hem zoo goed, omdat het de pastoor en de barbier uit zijn eigen
dorp waren, dezelfden, die het onderzoek en de algemeene executie op de
boeken hadden uitgevoerd. Zoodra zij Sancho Panza en Rosinante hadden
herkend, gingen zij naar hem toe, verlangend om iets van Don Quichote te

vernemen, en de pastoor sprak hem bij zijn naam toe met de woorden : r Vriend
Sancho Panza, waar is uw meester ?»
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Sancho Panza herkende hen aanstonds en besloot de plaats en den toestand,
waarin zijn meester zich bevond, geheim te houden ; derhalve antwoordde hij
hun, dat zijn meester in zekere landstreek met zekere zaak bezig was, die voor
hem van veel belang was en welke hij niet kon openbaren, al verloor hij er
de oogen uit zijn hoofd om.
«Neen, neen,» zeide de barbier, «Sancho Panza ! indien gij ons niet zegt,
waar hij is, zullen wij gaan denken, zooals wij reeds doen, dat gij hem vermoord en bestolen hebt, daar gij op zijn paard komt aanrijden ; zeker, gij hebt
ons den meester van den knol op te leveren, of het zit er op.»
«Er is geen reden, om mij te dreigen, want ik ben geen man om iemand
te bestelen of te vermoorden : iedereen wordt vermoord door zijn ongeluk of
door God, die het zoo beschikt ; mijn meester is bezig met boete te doen
midden in dit gebergte.» En aanstonds in éénen adem en zonder op te houden
verhaalde hij hun van den toestand, waarin hij verkeerde, de avonturen, die
hem waren overkomen, en hoe hij den brief bracht naar mejonkvrouw Dulcinea
van Toboso, welke de dochter was van Lorenzo Corchuelo, op wie hij verliefd
was tot over zijn ooren. Het tweetal stond verbaasd over hetgeen Sancho
Panza hun vertelde ; en ofschoon zij de zinneloosheid van Don Quichote kenden
in haren aard, toch waren zij verbaasd zoo vaak zij er van hoorden : zij verzochten Sancho Panza hun denbrief te tonnen, dien hij aan mejonkvrouw
Dulcinea van Toboso bracht. Hij zeide, dat hij geschreven was in een zakboekje, en dat zijn heer bevolen had, hen: op papier te laten overschrijven in
het eerste dorp, waar hij aankwam ; waarop de pastoor zeide, dat hij hem
maar aan hem moest laten zien, en hij hem met een fraaie hand zou overschrijven. Sancho stak zijn hand in zijn borst om het boekje te zoeken, maar
hij vond het niet en hij zou het ook niet hebben kunnen vinden, al had hij
het gezocht tot heden, want Don Quichote had het behouden en niet afgegeven,
en Sancho had er niet om gedacht er hem om te vragen. Toen Sancho zag,

dat hij het boekje niet vond, werd hij doodsbleek, en in allerijl opnieuw zijn
geheele lichaam betast hebbende, bespeurde hij dat hij het niet vond ; zonder meer
greep hij zich met beide vuisten in den baard en rukte er de helft van uit;
daarop gaf hij zich haastig en zonder tusschenpoozen een half dozijn vuistslagen in het gezicht en op zijn neus, zoodat deze weldra stroomde van bloed.
De pastoor en de barbier dit ziende, vroegen hem, wat hem overkomen was,
dat hij zich zoo toetakelde ?
«Wat kan mij overkomen zijn,» antwoordde Sancho, «dan dat ik in een
ommezien drie ezels heb verloren, elk als een kasteel.»
Hoe zoo ?" hernam de barbier.
Ik heb het zakboekje verloren," antwoorde Sancho, ,waarin de brief voor
Dulcinea stond, en een wissel, door mijn heer geteekend, waarin hij gelastte,
dat zijn nicht mij drie ezels zou geven van de vier of vijf, die te huis waren."
en tevens verhaalde hij hun het verlies van het grauwtje.
De pastoor troostte hem en zeide, dat, wanneer zij zijn heer vonden, hij
hem de belofte zou doen hernieuwen, en maken, dat hij den wissel nog eens
op papier schreef, zooals zulks de gewoonte was, want die welke men in zakboekjes schreef, werden nooit geaccepteerd of betaald. Hiermede troostte
Sancho zich en zeide, dat, nu dit zoo was, het verlies van den brief van
Dulcinea hem niet zeer ter harte ging, daar hij hem zoo goed als van
buiten kende, zoodat hij hem den schrijver kon voorzeggen, waar en wanneer
men verlangde.
,

„
„

;
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«Zeg hem dan eens op, Sancho,' vroeg de barbier, «dan zullen wij hem
later opschrijven.'
Hierop begon Sancho Panza zijn hoofd te krabben, om zich den brief te
herinneren, en plaatste zich nu eens op het eene been dan op het andere ; nu
eens keek hij naar den grond, dan eens naar de lucht, en nadat hij zich een
halven vingertop had afgeknaagd, terwijl zij, die verlangden, dat hij hem zou
opzeggen, in volle verwachting stonden, zeid
e na verloop van veel tijd : «Bij
God, mijnheer de licenciaat, laten alle duivels halen wat ik mij nog van den
brief herinner, ofschoon het begin luidde : Hooge en gewrevene Vrouwe !'
«Er zal niet staan, e gewrevene, hernam de barbier, maar verhevene Vrouwe.'
«Zoo is het ook,' zeide Sancho ; «en dan, als ik mij goed herinner, vervolgde het met den gewonde en slapelooze, en de getroffene kust uwe genade de
handen, ondankbare en zeer miskende schoone ; en ik weet niet wat hij zeide
van den wensch des heils en der ziekelijkheid, dien hij haar zond, en op die
wijze ging het door, totdat het eindigde met : de uwe tot in den dood, de Ridder van de Droevige Figuur.'
De beide heeren schepten niet weinig vermaak in het goede geheugen van
Sancho Panza ; zij prezen het zeer en verzochten hem den brief nog een paar
keeren op te zeggen, opdat zij hem ook in hun geheugen konden prenten,
ten einde hem op zijn tijd over te schrijven. Sancho zeide hem nog driemalen
op en even vaak zeide hij nog drie duizend andere gekheden ; daarna vertelde
hij ook de gevallen van zijn meester, maar sprak geen woord over de dekensolling, die hem overkomen was in die herberg, waarin hij weigerde binnen te
,

,

komen ; hij zeide ook, dat zijn heer, noodra hij hem goede berichten gebracht

zou hebben van mejonkvrouw Dulcinea van Toboso, zich op weg zou begeven,
om te trachten Keizer te worden, of ten minste Monarch, dat zij het zoo met
hun beiden hadden afgesproken en het een heel gemakkelijk ding was, dat te
worden, voor iemand zoo dapper van persoon en zoo sterk van arm ; en dat,
als hijshet was, hij hem zou uithuwelijken, — want dan zou hij wel weduwnaar
zijn : dat kon niet anders en hem tot vrouw zou geven een hofdame van de
Keizerin, erfgename van een rijken en uitgestrekten Staat op het vasteland,
zonder eilanden en eilandbewoners, want daar had hij geen zin meer in.
Sancho zeide dit met zooveel kalmte, van tijd tot tijd zijn neus snuitend, en
met zoo weinig verstand, dat de beide heeren opnieuw verwonderd stonden, als
zij bemerkten hoe groot de dwaasheid van Don Quichote geweest was, daar zij
het verstand van dien armen man had mede gesleept. Zij wilden zich niet vermoeien met hem uit de dwaling te helpen, waarin hij verkeerde, daar het hun
voorkwam, dat, daar het zijn geweten geenszins kon bezwaren, veel beter was
hem daarin te laten, en hun kon niet meer genoegen verschaffen dan zijn dwaasheden te hooren : zij zeiden hem dus, dat hij God moest bidden voor het welzijn
van zijn heer, en dat het eene mogelijke en zeer gebeurlijke zaak was, na verloop van tijd Keizer te worden, zooals hij zeide, of ten minste Aartsbisschop of
eene andere waardigheid van gelijken rang. Waarop Sancho antwoordde : r Heeren, indien de fortuin de zaken z66 draaide, dat mijn meester zin kreeg om
geen Keizer te wezen, maar Aartsbisschop, dan zou ik wel eens willen weten wat de
dolende Aartsbisschoppen gewoon zijn te geven aan hun schildknechten b
«Zij zijn gewoon,' antwoordde de pastoor, «hun een eenvoudig kerkelijk ambt
of een standplaats als pastoor te geven, of de een of andere kerkbewaarderspost, die hun eene goede bezoldiging verschaft, behalve de bijkomende voordeelen van het altaar, die op even zooveel geschat kunnen worden.'
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„Daartoe zal het noodig zijn," hervatte Sancho, „dat de schildknecht ongehuwd zij en ten minste bij de mis weet te helpen ; en als dit zoo is, dan ben
ik ongelukkig, want ik ben getrouwd en ik ken de eerste letter niet van het
a b c : wat zal er van mij worden, indien mijn meester lust krijgt om Aartsbisschop te worden en geen Keizer, zooals de gewoonte en het gebruik der dolende ridders het medebrengt ?"
,,Tob daar maar niet over, vriend Sancho," zeide de barbier, ,,wij zullen uw
meester verzoeken en hem aanraden, ja wij zullen het hem in geweten opleggen,
dat hij Keizer moet worden en geen Aartsbisschop, want dat zal hem gemakkelijker vallen, omdat hij meer dapper dan geleerd is."
Zoo is het mij ook voorgekomen," antwoordde Sancho, ofschoon ik kan
zeggen, dat hij voor alles geschikt is : wat ik voor mij denk te doen, is onzen
lieven Heer te bidden, dat Hij hem leide in die omstandigheden, waar Hij hem
het best kan gebruiken en waar hij mij het best kan beloonen."
„Gij zegt dit als een verstandig man," zeide de pastoor, „en zult het uitvoeren als een goed Christen ; maar wat wij thans te doen hebben, is een middel
te vinden, hoe uw meester uit die noodelooze boetedoening te halen welke gij
zegt, dat hij doet; en om de manier te overleggen, die wij zullen aanwenden,
alsmede om te eten, waartoe het tijd is, zullen wij goed doen deze herberg binnen te gaan."
Sancho zeide, dat zij er maar in moesten gaan, en hij buiten zou wachten
en dat hij hun later de reden wel zou zeggen, waarom hij er niet binnentrad
en het hem niet schikte dit te doen ; dat hij hen echter verzocht, hem daar
wat warm eten te brengen, alsmede eenig voeder voor Rosinante. Zij gingen
binnen en verlieten hem, en kort daarna bracht de barbier hem eten. Vervolgens, nadat zij met hun beiden goed hadden nagedacht over de wijze, waarop
zij het zouden aanleggen om hun wensch te verwezenlijken, kwam den pastoor
een denkbeeld voor den geest, dat zeer passend was voor de denkwijze van
Don Quichote en voor hetgeen zij verlangden ; en dit was, dat hij den barbier
zeide, het volgende bedacht te hebben, hij zelf zou zich verkleeden als eene
dolende jonkvrouw en de ander moest zijn best doen om zich zoo goed mogelijk voor te doen als haar schildknaap, zoo zouden zij gaan naar de plaats,
waar Don Quichote zich ophield, terwijl hij zou voorwenden een bedroefde en
behoeftige jonkvrouw te zijn en hem een gunst zou vragen, welke hij, als een
dapper dolend ridder, haar niet zou kunnen weigeren ; de gunst, die hij hem
dacht te vragen, was deze, dat hij met haar mede zou gaan, waar zij hem zou
brengen, ten einde een ongelijk te herstellen, dat een boos ridder haar had aangedaan, zij zou hem ook smeeken, haar niet te dwingen haar masker af te nemen ; noch haar iets omtrent hare omstandigheden vragen, tot hij haar recht had verschaft op dien boozen ridder ; hij geloofde zonder twijfel, dat Don Quichote in alles
zou bewilligen, wat men hem op deze wijze verzocht, en aldus zouden zij hem
van daar halen en hem naar zijn dorp brengen, waar zij hun best zouden doen
om te zien, of er ook eenige genezing mogelijk was voor zijn zonderlinge
dwaasheid.
,,

15 0

ZEVEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK
Hoe de pastoor en de barbier hun plan ten uitvoer brachten,
met andere zaken, waardig, om in deze verheven geschiedenis verhaald te worden.
De uitvinding van den pastoor kwam den barbier niet kwaad voor, integendeel zoo goed, dat zij haar aanstonds ten uitvoer gingen brengen. Zij verzochten de waardin om een japon en een muts, haar een nieuw gewaad van
den pastoor ten onderpand latende. De barbier maakte een grooten baard van
een grauwen koestaart, waarop de waard gewoon was zijn kam te steken. De
waardin vroeg hun, waarom zij haar om die dingen vroegen. De pastoor verhaalde haar in korte woorden de zinneloosheid van Don Quichote en hoe deze
verkleeding geschikt was om hem van den berg te halen. waar hij zich op het
oogenblik ophield. Aanstonds kwamen de waard en de waardin op het denkbeeld, dat die krankzinnige hun gast was van den balsem, en de meester van
den gejonasten schildknecht en zij vertelden den pastoor alles wat met hem in
hun huis gebeurd was, zonder te verzwijgen, wat Sancho zoozeer geheim hield.
Om kort te gaan, de waardin kleedde den pastoor zoo fraai aan als men het
maar zien kon : zij deed hem een merinossen japon aan, belegd met zwart fluweelen banden van een palm breed, allen met insnijdingen ; het borststuk was
van groen fluweel, gegarneerd met een borduursel van wit satijn ; een en ander
zeker afkomstig uit den tijd van Koning Wamba. De pastoor wilde niet toestaan, dat men hem met een vrouwenmuts kapte, maar zette een gewatteerd
linnen mutsje op, dat hij bij zich had om 's nachts mee te slapen ; om het voorhoofd bond hij zich een lint van zwart taf, en van een ander maakte hij een
masker, waarmede hij zich zeer goed den baard en het gezicht bedekte ; over
alles heen zette hij zijn hoed op, die zoo groot was, dat hij hem voor zonnescherm kon dienen, en zijn langen mantel omgedaan hebbende, besteeg hij zijn
muilezel naar vrouwenwijze, en de barbier den zijnen, met zijn baard, die tot
aan zijn gordel reikte, half rood en half wit, gemaakt van den staart van een
roodbonte koe. Zij namen afscheid van allen, ook van de goede Maritornes, die
beloofde, ofschoon eene zondaresse, een rozenkrans te zullen bidden, opdat God
hun voorspoed mocht schenken bij zulk eene moeielijke zaak, als die welke zij
ondernomen hadden. Maar nauwelijks had de pastoor de herberg verlaten, of
hem kwam in de gedachte, dat hij ongeoorloofd handelde met zich op die
wijze te hebben verkleed, daar het onvoegzaam was, dat een priester zich zoo
vertoonde, al was er ook eene • gewichtige reden voor : en dus zeide hij dit aan
den barbier en verzocht hem, om met hem van kleeding te ruilen, daar het
beter was, dat hij de behoeftige jonkvrouw was en hijzelf de rol van schildknaap speelde : zoodoende zou hij zijn waardigheid minder te kort doen, en als
hij dit niet goedvond, was hij besloten niet verder te gaan, al haalde ook de
duivel Don Quichote weg. Op dit oogenblik kwam Sancho bij hen en hen in
die kleeding ziende kon hij zijn lachen niet weerhouden. Intusschen, de barbier
stemde in alles toe wat de pastoor verlangde, en de uitvinding veranderend,
onderrichtte de pastoor hem ten opzichte van de wijze, hoe hij zich had te
houden en de woorden, welke hij tegen Don Quichote moest zeggen, om hem
te bewegen en aan te sporen met hem mede te gaan en het verblijf te verlaten,
..
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dat hij uitgekozen had voor zijn ijdele boetedoening. De barbier antwoordde,
dat hij, zonder dat men hem de les leerde, het wel in orde zou brengen. Hij
wilde zich voor het oogenblik niet verkleeden voordat zij dicht bij de plaats
waren, waar Don Quichote zich bevond, daarom vouwde hij zijn kleederen op,
de pastoor deed zijn baard aan en zij zetten hun weg voort onder het geleide
van Sancho Panza, die hun verhaalde wat hun gebeurd was met den krankzinnige, dien zij in het gebergte gevonden hadden, intusschen de vondst van
het valies en wat er in was verhelend, want hoe gek ook, was de knaap wel
wat inhalig. Den volgenden dag kwamen zij ter plaatse, waar Sancho de takken
als teekens had nedergelegd, om de plaats te kunnen vinden, waar hij zijn heer
had achtergelaten, en ze herkennende zeide hij, dat hier de ingang van den
bergpas was en zij zich nu wel konden verkleeden, indien dit van belang was
voor de vrijheid van zijn heer : want zij hadden hem te voren gezegd, dat deze
reis en hun verkleeding van zeer veel belang waren om zijn meester aan dat
nare leven te onttrekken, dat hij verkozen had, en zij hadden hem op het hart
gedrukt niet aan zijn meester te zeggen, wie zij waren en dat hij hen kende ;
als hij hem vroeg, zooals hij zeker doen zou, of hij den brief aan Dulcinea
gegeven had, moest hij zeggenvan ja, en dat zij, niet kunnende lezen, hem
mondeling had geantwoord, dat zij hem, op straffe harer ongenade, gebood haar
op staanden voet te komen zien : iets, dat voor hem van veel belang was, want
hiermede en met hetgeen zij dachten te zeggen, hielden zij het voor zeker, dat
zij hem tot een beter leven zouden brengen, zoodat hij zich aanstonds op weg
zou begeven, om Keizer of Monarch te gaan worden, want voor Aartsbisschop
worden was geen vrees. Alles hoorde Sancho aan en prentte het goed in zijn
geheugen ; hij bedankte hen zeer voor de goedheid, welke zij hadden zijn heer
te willen aanraden om Keizer te worden en geen Aartsbisschop, want hij hield
het er voor, dat in het bewijzen van gunsten aan hun schildknapen de Keizers
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meer vermochten dan de dolende Aartsbisschoppen ; ook zeide hij hun, dat het

goed zou zijn, dat hij vooruit ging om hem op te zoeken en hem het antwoord
zijner gebiedster te brengen, hetgeen wel voldoende zou zijn om hem uit die
plaats te halen, zonder dat zij zich zooveel moeite gaven. Wat Sancho P anza
zeide kwam hun juist voor, en zoo besloten zij te wachten tot hij terugkwam,
met het bericht, hoe hij zijn meester gevonden had. Sancho drong dus in die
kloven van het gebergte, het tweetal in eene daarvan achterlatende, door welke
een stil beekje vloeide, dat liefelijk en frisch beschaduwd werd door andere rotsen
en eenige boomen, die daar stonden. De warmte en de dag, waarop zij daar
kwamen, waren die van de maand Augustus, terwijl in die streken de hitte
gewoonlijk zeer sterk is ; het was drie uur in den middag, zoodat de plek zeer
behagelijk en verlokkend was om daar op den terugkeer van Sancho te wachten,
gelijk zij dan ook deden. Terwijl het tweetal daar kalm in de schaduw lag,
kwam hun eene stem ter oore, die, zonder dat haar de klank van eenig speeltuig begeleidde, liefelijk en welluidend klonk, iets, waarover zij zich niet weinig
verwonderden, omdat het hun toescheen, dat dit geen plaats was, waar iemand
kon zijn, die zoo goed zong, want ofschoon men zegt, dat in de bosschen en
velden herders gevonden worden met uitnemende stemmen, zijn dit meer voorstellingen van dichters dan waarheden. Te meer waren zij verwonderd, toen zij
bemerkten, dat hetgeen zij hoorden zingen, verzen waren, niet van boersche veehoeders, maar van ontwikkelde bewoners der hofstad ; de verzen, welke zij hoorden,
waren deze :
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Wat is de grootste smart des harten ?
Versmaad te worden.
Wat veroorzaakt bittere droefheid ?
De minnenijd.
En wat stelt mijn geduld op de proef?
Afwezigheid.
Derhalve is er voor mijn smart
Geen geneesmiddel dat mij kan redden;
Want mijn hoop vernietigen
Versmading, minnenijd en afwezigheid.
Wie veroorzaakt mij die smart ?
Een vrouwehart.
En wie wederstaat mijn zaligheid ?
De Fortuin.
En wie laat dit alles toe ?
De Hemel.
Zoo moet ik dus ten onder gaan,
Daar zulke machten gezworen hebben
Zich tot mijn verderf te vereenigen,
De Vrouw, Fortuin en Hemel.
Wie kan deze smart lenigen ?
De Dood.

En het lot der liefde, wie bereikt het ?
Onstandvastigheid.
En wat geneest de smart der liefde ?
Krankzinnigheid.
Daarom zou het dwaas zijn,
Mijn liefdekwaal te willen genezen,
Daar alleen haar kunnen verhelpen :
Dood, onstandvastigheid en krankzinnigheid.
Het uur, de tijd, de eenzaamheid, de stem en de bekwaamheid van den
zanger verwekten bewondering en welgevallen bij de twee luisteraars, die zich
stil hielden, wachtend, of zij nog iets anders hoorden ; maar ziende, dat de
stilte eenigen tijd duurde, besloten zij den toonkunstenaar te gaan opzoeken, die
met zulk eene goede stem zong ; doch toen zij dit plan ten uitvoer wilden
brengen, maakte dezelfde stem, dat zij zich niet verroerden, daar zij opnieuw
hun ooren trof, dit klinkdicht zingend :
KLINKDICHT.
Heilige vriendschap, die met vlugge wieken
Van dit aardsche jammerdal zijt opgestegen,
En de poorten des hemels zijt binnengedrongen,
Om met de zalige koren eeuwig te zingen !
Geef ons van daar een zeker teeken,
Want de valschheid siert zich met uw trekken,
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Om ons door uw blos te bedriegen,
Die voor de waarheid moet verbleeken.
Daal neder van den hemel, o vriendschap,
Ruk af dat bedriegelijke schoone gewaad
Dat iedere oprechte bedoeling verbergt.
Ontneemt gij het bedrog zijn masker niet,
Dan zal de wereld weldra in strijd gewikkeld zijn,
Waarvan de hemel de vlammen weerkaatst.
Het lied werd besloten met een diepen zucht en het tweetal begon weder
met aandacht te wachten, of er nog meer gezongen werd ; maar ziende, dat de
zang plaats had gemaakt voor snikken en droevige klachten, besloten zij te
onderzoeken, wie de bedroefde was, die even voortreffelijk wist te zingen als
smartelijk te jammeren. Zij waren niet ver gegaan, of bij het omslaan van een
rotshoek zagen zij een man, van dezelfde gedaante en voorkomen, als Sancho
Panza hun had afgeschilderd, toen hij hun het verhaal van Cardenio deed ; deze
man bleef, toen hij hen zag, zonder op te springen stil zitten met het hoofd op
de borst gebogen, op de wijze van iemand, die in gedachten verzonken is, zonder de oogen op te slaan om naar hen te kijken, toen zij onverwachts aankwamen. De pastoor, die een welbespraakt man was en reeds
als het ware kennis droeg van zijn ongeluk, daar hij hem aan hetgeen van hem
bericht was, had herkend, ging naar hem toe en trachtte hem met weinige, maar
zeer verstandige woorden te bewegen en te overtuigen, dat hij dit ellendige
leven vaarwel moest zeggen, opdat hij dat leven zelf daar niet mocht verliezen, wat
de grootste ramp van allen was. Cardenio was op dat oogenblik bij zijn volle
verstand, vrij van die toevallige razernij, die hem zoo vaak buiten zich zelven

bracht; en dus de twee heeren ziende in een gewaad, zoo verschillend van dat
dergenen die gewoonlijk door die wildernissen trokken, geraakte hij in verbazing, te meer toen hij hoorde, dat zij hem . over zijn lotgevallen hadden aangesproken als over een bekende zaak ; want de woorden, welke de pastoor hem
toevoegde, deden zulks duidelijk blijken; hij antwoordde derhalve in dezer voege:
Ik zie wel, heeren, wie gij ook zijn moogt, dat de Hemel, die zorg draagt de
goeden te hulp te komen, en zelfs dikwijls de boozen, mij, zonder dat ik het
verdien, naar deze afgelegen en van het gewone verkeer der menschen verwijderde oorden eenige personen zendt, die, mij met levendige woorden voor oogen
houdende, hoe redeloos ik handel met het leven te leiden, dat ik leid, hun best
hebben gedaan, mij uit deze omstandigheden tot betere te brengen; maar daar
zij niet weten wat ik weet, dat ik namelijk bij het ontkomen aan dit ongeluk, in
een ander dat grooter is, moet vervallen, dat zij mij misschien houden
voor een man van een zwak verstand, en wat nog erger zou zijn, voor
iemand zonder eenig oordeel : het zou ook geen wonder zijn, als het zoo was,
want het schemert mij voor den geest, dat de kracht van de voorstelling mijner
rampen zoo sterk is en zooveel tot mijn verderf vermag, dat ik, zonder iets te
kunnen doen om het te verhinderen, soms als een steen kan worden, beroofd
van alle gevoel en kennis ; en ik kom tot de overtuiging van die waarheid,
wanneer men mij zegt en met bewijzen aantoont wat ik heb uitgericht, terwijl
dat vreeselijk toeval meester over mij is ; ik kan echter niet anders dan mij te
vergeefs bedroeven en zonder eenig nut mijn lot vervloeken, ter verontschul,,
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diging mijner dwaasheden er de reden van zeggende aan allen, die haar willen
hooren, opdat, wanneer de verstandigen zienwelke de oorzaak is, zij zich
niet verwonderen over de uitwerkselen, en zij, indien zij mij al geen geneesmiddel kunnen geven, mij ten minste niet beschuldigen : terwijl zelfs de toorn
over mijn buitensporigheid verandert in medelijden met mijne rampen; als gij,
heeren. met dezelfde bedoeling komt, waarmede anderen gekomen zijn, verzoek
ik u, dat gij, alvorens verder te gaan met uwe verstandige overreding, het verhaal mijner rampen aanhoort, omdat gij misschien, na het gehoord te hebben, u de
moeite zult sparen, die gij wilde nemen om mij over een leed troosten, dat
voor alle troost onvatbaar is."
Het tweetal, dat niets anders verlangde, dan uit zijn eigen mond de oorzaak
van zijn ongeluk te vernemen, verzocht hem, het te verhalen, hem aanbiedende,
niets anders te zullen doen dan hetgeen hij zelf verlangen zou ter zijner hulp
of vertroosting ; de droevige ridder ving dan zijn treurige geschiedenis aan bijna
met dezelfde woorden en uitdrukkingen als hij haar weinige dagen geleden aan
Don Quichote en den geitenhoeder verteld had, toen, naar aanleiding van
meester Elisabat en de nauwlettendheid van Don Quichote in het bewaren van
de eer der ridderschap, het verhaal gestaakt bleef, zooals de geschiedenis dit
heeft medegedeeld. Thans echter wilde het geluk, dat het toeval der krankzingnigheid wegbleef, en hem de gelegenheid liet om het tot het einde toe te verhalen : en alzoo gekomen zijnde aan de omstandigheid van het briefje, dat Don
Ferdinand in het boek van Amadis van Gaula had gevonden, zeide Cardenio,
dat hij het goed van buiten kende en het aldus luidde :
Lucinda aan Cardenio.
„Iederen dag ontdek ik in u hoedanigheden, die mij verplichten en dwingen,
u hooger te achten ; en dus, als gij mij van deze schuld wildet bevrijden, zonder
nadeel voor mijn eer, zoudt gij dit zeer goed kunnen doen : ik heb een vader,
die u kent en mij lief heeft, en die zonder mijn gevoelens geweld aan te doen,
voldoen zal aan die welke gij billijkerwijze moet hebben, indien gij mij zoo
hoog acht, als gij zegt en ik geloof."
«Door dit briefje werd ik genoodzaakt Lucinda ten huwelijk te vragen, zooals ik u reeds verhaald heb, en dit was het ook, waardoor Lucinda naar het
oordeel van Don Ferdinand voor een der verstandigste en vernuftigste vrouwen
van haren tijd gehouden werd, en dit briefje was het, dat het verlangen bij hem
opwekte, om mij te vernietigen voor dat het mijne werd verwezenlijkt. Ik zeide
tot Don Ferdinand wat het verlangen was van Lucinda's vader, namelijk, dat
mijn vader haar zou vragen, hetgeen ik hem niet durfde verzoeken, uit vrees,
dat hij er niet toe zou willen overgaan, niet omdat hij niet voldoende overtuigd
was van het fatsoen, de goedhartigheid, de deugd en schoonheid van Lucinda
en dat zij goede hoedanigheden genoeg had om elk ander geslacht van Spanje
te veredelen, maar omdat ik bij hem den wensch veronderstelde, dat ik mij niet
zoo spoedig in het huwelijk zou begeven, maar afwachten wat Hertog Richar d
met mij zou doen. Om kort te gaan, ik zeide hem, dat ik er niet met mijn
vader over durfde spreken, niet alleen wegens deze zwarigheid, maar ook om vele
andere, die mij afschrikten, zonder dat ik juist wist welke zij waren, dan alleen,
dat het mij toescheen. dat wat ik wenschte zich nooit zou verwezenlijken. Op
dit alles antwoordde Don Ferdinand mij, dat hij het op zich nam met mijn
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vader te spreken en van hem te verkrijgen, dat hij met dien van Lucinda sprake.
0 eerzuchtige Marius ! o wreede Catilina ! o schelmsche Sylla ! o bedriegelijke
Galalon ! o verraderlijke Vellido ! o wraakzuchtige Julianus ! o hebzuchtige Judas I.
wreede, wraakgierige en bedriegelijke verrader, wat had deze arme man u gedaan, die u met zooveel eenvoudigheid de geheime genoegens van zijn hart
openbaarde ? welke beleediging had hij u aangedaan ? welke woorden u gezegd
of welken raad u gegeven, die niet geheel en al gericht waren op de vermeerdering van uw eer en uw voordeel ? Maar waarover beklaag ik mij, ik ongelukkige ? daar het zeker is, dat, wanneer de rampen door den loop der sterren
worden medegebracht, daar zij van boven naar beneden met woede en geweld
komen nederstorten, er geene macht op aarde is, die haar tegenhoudt, noc h
menschelijke inspanning, die haar kan voorkomen. Wie zou zich hebben kunnen
verbeelden, dat Don Ferdinand, een aanzienlijk en verstandig edelman, aan
mij verplicht door mijn diensten, bij machte om alles te bereiken wat
de liefde mocht verlangen, waar hij die ook op mocht vestigen, dat zoo
iemand belust moest worden, om, zooals men zegt, mij mijn eenig schaapje
te ontnemen, dat ik nog niet eens bezat! Maar laat ons deze beschouwingen
daarlaten als ijdel en nutteloos en den gebroken draad mijner ongelukkige geschiedenis weder aanknoopen. Ik zeg dan, dat daar het Don Ferdinand toescheen, dat mijne tegenwoordigheid hem ongelegen was om zijn valsch en
slecht voornemen ten uitvoer te brengen, hij besloot om mij naar zijn oudsten
broeder te zenden, onder voorwendsel hem om geld te vragen, ten einde zes
paarden te betalen, die hij, met opzet en alleen met het doel om mij te verwijderen, en aldus zijn vervloekt plan beter ten uitvoer te kunnen brengen, den
zelfden dag, dat hij zich aanbood om met mijn vader te spreken, kocht. van
mij verlangend, dat ik om het geld zou gaan. Kon ik dit verraad voorzien ? kon
ik ooit op de gedachte er van komen ? Neen voorzeker : integendeel, met zeer
veel genoegen bood ik aan om terstond te vertrekken, zeer in mijn schik zijnde me t
den gedanen goeden aankoop. Dien avond sprak ik met Lucinda en zeide haar, wat
ik met Don Ferdinand was overeengekomen, en dat ik vaste hoop had, dat
goede en billijke wenschen verwezenlijkt zouden worden. Zij zeide mij,
evenmin over eenig verraad van Don Ferdinand bezorgd als ik, dat ik
trachten moest spoedig terug te komen, daar zij geloofde, dat de vervulling
onzer wenschen niet langer zou uitblijven, dan het gesprek van mijn
vader met den haren. Ik weet niet hoe het kwam, maar toen zij deze woorden geëindigd had, vulden hare oogen zich met tranen en ging een knoop haardwars in de keel zitten, die haar niet toeliet een woord meer te spreken van de
vele, die zij mij nog verlangde te zeggen. Ik verwonderde mij over dit nieuwe
toeval, dat ik tot nu toe nooit bij haar had opgemerkt ; steeds toch spraken wij
te zamen, die keeren, dat ons goede geluk en mijne zorg het toelieten, met alle
genoegen en tevredenheid, zonder in onze gesprekken tranen en zuchten en
verwijten, en mistrouwen of vrees te mengen ; onze gesprekken bestonden enkel
daarin, dat ik mijn geluk prees, dat de Hemel mij haar tot meesteresse had
gegeven ; ik verhief hare schoonheid en bewonderde hare hoedanigheden en
haar verstand ; zij gaf mij dien lof terug door in mij te prijzen, wat haar, die
mij lief had, lofwaardig voorkwam. Daarenboven vertelden wij elkander honderdduizend kleinigheden en nieuwtjes ten opzichte van onze buren en bekenden,
en het verste, waartoe zich mijne stoutmoedigheid uitstrekte, was, dat ik bijna
met geweld eene van hare schoone blanke handen nam en die aan mijn mond
bracht, voor zoover het de engte van een laag traliewerk veroorloofde s ta t ons
.
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scheidde. Maar den avond, die den treurigen dag van mijn vertrek voorafging,
weende, kermde en zuchtte zij, en ging zij heen, mij vol verwarring en ontsteltenis achterlatend, zeer beangst, zulke vreemde en droevige blijken van smart
en gevoeligheid bij Lucinda gezien te hebben ; maar om mijn hoop niet te leur
te stellen, schreef ik alles toe aan de kracht der liefde, die zij mij toedroeg, en aan de droefheid, die de afwezigheid gewoonlijk verwekt bij
hen, die teeder beminnen. Eindelijk ging ik bedroefd en peinzend heen,
de ziel vol van allerlei voorstellingen en mistrouwen, zonder te weten
wat ik mistrouwde en wat ik mij voorstelde : duidelijke voorgevoelens, die
het droevig lot en het ongeluk aanduidden, dat voor mij weggelegd was. Ik
kwam ter plaatse, waarheen ik gezonden was ; ik gaf den brief aan Don
Ferdinands broeder : ik werd goed ontvangen, maar niet goed terug gezonden,
daar hij mij verzocht, wat zeer tegen mijn zin was, acht dagen te wachten, en
wel ergens, waar de Hertog, zijn vader, mij niet kon zien, daar zijn broeder
hem schreef, dat hij hem een geldsom zou zenden zonder dat hun vader het wist :
maar dit alles was een voorwendsel van den valschen Don Ferdinand, daar zijn
broeder geen gebrek aan geld had, om mij terstond terug te zenden. Dit was
een bevel en last, die mij op het punt brachten er niet aan te gehoorzamen,
daar het mij onmogelijk toescheen zooveel dagen te leven in de afwezigheid van
Lucinda, te meer daar ik haar in droefheid verlaten had, zooals ik u heb verhaald ; met dat al gehoorzaamde ik als een goed dienaar, ofschoon ik inzag, dat
het ten koste van mijn geluk zou zijn. Maar vier da g en, nadat ik daar was gekomen, kwam een man mij opzoeken met een brief, dien hij mij gaf en dien ik
aan het opschrift herkende als afkomstig van Lucinda, want het was hare hand.
Ik opende hem angstig en vol ontsteltenis, oordeelende, dat het wel een belangrijke
zaak moest zijn, die haar bewogen had mij, gedurende mijne afwezigheid te schrijven,
daar zij het, als ik in hare nabijheid was, reeds zelden deed. Ik vroeg den man, voordat
ik las, wie hem den blief gegeven had en hoelang hij onderweg was geweest ? Hij zeide mij, dat, terwijl hij toevallig door eene straat der stad ging, omstreeks het middaguur,
eene zeer schoone dame hem uit een venster toegeroepen had, de oogen vol
tranen, en hem in allerijl gezegd : eBroeder, indien gij een Christen zijt, zoo
als gij schijnt te wezen, verzoek ik u om Gods wil, dat gij dadelijk, dadelijk,
dezen brief brengt naar de plaats en de persoon in het opschrift vermeld, welke
beiden welbekend zijn, en daarmede zult gij een grooten dienst bewijzen aan
onzen lieven Heer ; en opdat het u niet aan gelegenheid moge ontbreken om
het te doen, neem wat in dezen zakdoek is ; * dit zeggende, wierp zij mij uit
Ziet venster een zakdoek toe, waarin honderd realen gebonden waren, met dezen
gouden ring, dien ik hier aanheb, alsmede den brief, dien ik u heb gegeven ;
en aanstonds, zonder mijn antwoord af te wachten, verliet zij het venster, nadat
zij eerst gezien had, dat ik den brief en den zakdoek opnam en haar door
teekenen te kennen gaf, dat ik doen zou, wat zij mij verzocht : en dus, toen ik
zag, hoe goed ik betaald was voor de moeite, die ik zou kunnen hebben met
hem u te brengen, en uit het opschrift ziende, dat gij het waart, aan wien hij
gezonden werd, want ik ken u zeer goed, heer, en boven alles gedrongen door
de tranen van die schoone dame, besloot ik op niemand anders te vertrouwen,
maar u hem zelf te gaan brengen, en in zestien uren, die het geleden is, dat
zij hem mij gaf, heb ik den weg afgelegd, die achttien mijlen ver is.»
Zoolang de dankbare nieuwe postbode sprak, hing ik aan zijn lippen, terwijl
mijn beenen zoo beefden, dat ik nauwelijks kon blijven staan. Toen opende ik
den brief en zag, dat hij deze woorden bevatte:
,
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d Het woord, dat Don Ferdinand u gaf van met uw vader te spreken, opdat deze dit zou doen met den mijnen, heeft hij gehouden, maar veel meer
naar zijn eigen dan in uw belang. Weet, heer, dat hij mij ten huwelijk
heeft gevraagd, en mijn vader, verlokt door de eer, die hij denkt, dat Don
Ferdinand ons aandoet, heeft met zooveel blijdschap toegestemd in zijn verlangen, dat over twee dagen de verloving moet plaats hebben, zoo geheim en
zoo in stilte, dat niemand er getuige van zal zijn dan de Hemel en eenige huisbedienden. Hoe ik ben, kunt gij u verbeelden ; als het u schikt, om te komen,
kom dan ; en of ik u al of niet liefheb zal de afloop van deze zaak u doen
begrijpen. God geve dat deze u ter hand kome, voordat de mijne zich verplicht ziet zich te vereenigen met dengene, die zoo slecht de beloofde trouw
weet te houden."
Dit was in hoofdzaak de inhoud van den brief, die maakte, dat ik mij aanstonds op weg begaf, zonder verder op antwoord of geld te wachten, daar ik
toen duidelijk inzag, dat niet de aankoop der paarden, maar die van het voorwerp van zijn lust Don Ferdinand had bewogen mij naar zijn broeder te zenden. De toorn, dien ik tegen Don Ferdinand opvatte, gepaard aan de vrees va n
het pand te verliezen, dat ik met zooveel jaren dienst en verlangen had gewonnen, gaven mij vleugelen, daar, als hadde ik gevlogen, de andere dag mij reeds
bracht in mijn woonplaats op een tijdstip, dat gepast was om met Lucinda te
gaan spreken. Ik kwam ongemerkt in de stad, liet den muilezel. waarop ik gereden had
ten huize van den goeden man. die mij den brief gebracht had, en het lot wilde, dat ik
het zoo gunstig trof. dat ik Lucinda aan het traliehek vond, dat getuige was onzer
liefde. Lucinda zag mij dadelijk en ik haar, maar niet zooals zij mij en ik haar
moest zien. Doch wie is er op de wereld, die zich kan beroemen, dat hij de verwarde denkbeelden en de veranderlijke denkwijze eener vrouw door en door heeft
leeren kennen ? Niemand voorzeker. Ik zeg dan, dat, zoodra Lucinda mij zag,
zij mij zeide : .,Cardenio, ik heb mijn bruidsgewaad aan ; reeds wachten Don
Ferdinand, de verrader, en mijn vader, de gierigaard, mij in de zaal met andere
getuigen, die het eerder zullen zijn van mijn dood dan van mijn verloving.
Wees niet ontroerd, vriend, maar doe uw best om bij deze offerande tegenwoordig te zijn, en indien zij niet kan verhinderd worden door mij, heb ik
een dolk bij mij verborgen, die het stoutste geweld kan verhinderen, door een
einde te maken aan mijn leven en een begin aan uw bekendheid met de genegenheid, die ik u heb toegedragen en nog toedraag."
Ik antwoordde haar ontroerd en in haast, bevreesd, dat de gelegenheid mij
zou ontbreken, haar te antwoorden : „Mogen uwe daden, jonkvrouw, uw woor
den bevestigen, want, als gij een dolk hebt om uw woord te houden, heb ik
hier een degen om u daarmede te verdedigen of mij zelven te dooden, indien
het lot ons ongunstig was."
Ik geloof niet, dat zij al deze woorden kon hooren, want ik bemerkte, dat
men haar haastig riep, omdat de bruidegom wachtte. Hiermede werd de nacht
mijner droefheid stikdonker, de zon mijner vreugde ging onder : ik bleef zonder
licht in mijn oogen en zonder rede in mijne ziel. Ik kon haar huis niet binnengaan noch mij ergens heen begeven maar overwegende, van hoeveel belang
mijn tegenwoordigheid was wegens hetgeen er in dit geval kon gebeuren, verstoutte ik mij en trad haar huis binnen ; en daar ik reeds zeer goed bekend
was met al zijn in- en uitgangen, en vooral door de drukte, die er heerschte,
zag mij toevallig niemand ; zoodat ik, zonder gezien te zijn, gelegenheid vond,
mij in de holte te plaatsen, welke een venster van de zaal maakte, en ik door..
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de borduursels en uiteinden van twee gordijnen bedekt was, tusschen welke
door ik, zonder gezien te worden, alles kon zien wat er in de zaal voorviel.
Wie zou kunnen zeggen, hoe hevig mijn hart klopte terwijl ik daar stond ?
wie de gedachten, die mij bezielden ? wie de overwegingen, waaraan ik mij
.overgaf? die zoo talrijk en van dien aard waren, dat zij niet vermeld kunnen
worden en ook maar beter worden gezwegen : genoeg is het, dat gij weet, dat
de bruidegom in de zaal trad zonder anderen tooi dan zijne gewone dagelijksche
kleederen. Hij had tot getuige een neef van Lucinda, en in de heele zaal was
-niemand anders dan de huisbedienden. Een weinig later kwam Lucinda uit
eene kleedkamer, vergezeld van haar moeder en hare twee juffers, fraai gekleed
-en getooid, zooals haar stand en schoonheid verdienden en als iemand, die de
volmaaktheid was van smaak en sierlijkheid. Mijn ontsteltenis en zinsverbijstering lieten mij geen gelegenheid in bijzonderheden te zien en op te merken
hoe zij gekleed was : alleen was ik in staat te letten op de kleuren, die rozenrood en wit waren, en op het schitteren van de edelgesteenten en juweelen
van het kapsel en van de geheele kleeding : waarbij de zeldzame schoonheid
harer fraaie blonde lokken te beter uitkwam, zoodat deze, wedijverende met
de kostbare gesteenten en het licht van vier flambouwen, die in de zaal brandden, haar schoonheid met meer glans in de oogen deden schitteren. 0 geheugen, doodvijandin mijner rust, waartoe dient het, thans de onvergelijkelijke
schoonheid dier aangebedene vijandin voor mijn verbeelding terug te roepen ?
Ware het niet beter, wreed geheugen, dat gij mij herinnerde en voorstelde,
wat zij toen deed, opdat ik, bewogen door zulk een klaarblijkelijk onrecht,
,
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zorge, zoo niet voor wraak, ten minste voor het verliezen van mijn leven

Het verdriete u niet, heeren, deze uitweidingen te hooren, die ik maak, want
mijn smart is niet van die, welke kort en in 't voorbijgaan kunnen verhaald
worden : elke harer omstandigheden komt mij voor een breede beschrijving
waard te zijn.,
Hierop antwoordde de pastoor hem, dat het hun niet alleen niet verdroot
hem te hooren, maar dat de omstandigheden, die hij verhaalde, hun zelfs veel
genoegen deden, daar zij van dien aard waren, dat zij niet met stilte
verdienden te worden voorbijgegaan, maar dezelfde aandacht waard waren als
de hoofdzaak van het verhaal.
«Ik zeg dan,) vervolgde Cardenio, adat zoodra allen in de zaal bijeen waren,
de pastoor van het kerspel binnentrad, en toen deze, hen beiden bij de hand
nemende, om te doen wat bij deze plechtigheid vereischt wordt, vroeg : (( Begeert gij, jonkvrouw Lucinda, den heer Don Ferdinand, die hier tegenwoordig
is, tot uwen wettigen man, zooals onze heilige moeder de Kerk het beveelt?»
stak ik mijn geheele hoofd en hals tusschen de gordijnen uit en ging met oplettende ooren en met ontstelde ziel luisteren naar hetgeen Lucinda antwoordde, van haar antwoord mijn doodvonnis of de bevestiging van mijn leven verwachtende. 0, wie het toen had gewaagd voor den dag te komen met de woorden : € Och Lucinda, Lucinda ! zie toe wat gij doet, besef wat gij mij schuldig
zijt, bedenk, dat gij de mijne zijt en dat gij aan geen anderen kunt toebehooren. Bedenk, dat uw ja en mij om het leven te brengen, een en hetzelfde is.
0 verrader Don Ferdinand, roover van mijn zaligheid, dood van mijn leven!
Wat wilt gij ? wat bedoelt gij ? Bedenk, dat gij op geen Christelijke wijze het
doel uwer wenschen bereiken kunt, daar Lucinda mijn vrouw is en ik haar
man ben.,
Ach ik dwaas ! nu, nu ik daar niet meer ben en ver van het gevaar, nu zeg ik,
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dat ik had moeten doen wat ik niet deed ; nu, nu ik mijn dierbaar pand liet wegrooven, vervloek ik den roover, op wien ik mij had kunnen wreken, als ik daartoe het
hart gehad had, gelijk ik het heb om mij te beklagen : kortom, daar ik toen laf en
dwaas was, is het niet te veel, dat ik thans beschaamd, berouwvol en
krankzinnig sterve. De pastoor stond te wachten op het antwoord van Lucinda, die een geruimen tijd talmde met het te geven, en toen ik dacht,
dat zij haar dolk kreeg om hare trouw te houden, of de tong ontboeide om
een waar of terechtwijzend woord te zeggen, dat ten mijnen voordeele uitliep,
daar hoor ik, dat zij met een flauwe en zwakke stem zegt : «ja, ik wil :» en
hetzelfde zeide Don Ferdinand, en daar hij haar den ring gaf, bleven zij door
een onverbreekbaren band verbonden. De bruidegom naderde om zijn bruid
te omhelzen, toen zij, hare hand op haar hart leggende, flauw viel in de armen
harer moeder. Er blijft mij nu nog maar te zeggen over, hoe ik mij gevoelde,
ziende in het ja, dat ik gehoord had, mijn verwachtingen bespot, valsch de
woorden en beloften van Lucinda en onmogelijk geworden om ooit het goed
te verkrijgen, dat ik op dat oogenblik verloren had : ik stond radeloos, verlaten,
naar het mij toescheen, door den geheelen Hemel, een vijand geworden van
de aarde, die mij droeg, terwijl de lucht mij adem weigerde voor mijn zuchten
en het water vocht voor mijn oogen : alleen het vuur groeide dermate aan, dat
ik geheel brandde van woede en minnenijd. Allen ontstelden op de flauwte van
Lucinda en toen hare moeder haar den boezem loshaakte om haar lucht te geven,
ontwaarde men daarin een toegevouwen papier, dat Don Ferdinand dadelijk nam
en las bij het licht van een der flambouwen ; na het gelezen te hebben, ging
hij op een stoel zitten en legde zijn hand aan zijn hoofd met de gebaren van
iemand, die diep in gedachten is, zonder dat hij medehielp in het aanwenden
der middelen, welke aan zijn echtgenoote werden toegediend om uit hare flauwten bij te komen. Ik, al de lieden des huizes in ontsteltenis ziende, waagde
het heen te gaan, onverschillig of ik gezien werd of niet, en besloten, om, zoo
zij mij zagen, zulk eene buitensporigheid te bedrijven, dat de geheele wereld
door de straf van den valschen Don Ferdinand de billijke verontwaardiging van
mijn gemoed zou vernemen, tegelijk met de onstandvastigheid der in zwijm liggende veraderesse : maar mijn lot, dat mij voor nog grootere rampen schijnt te
bewaren, indien het mogelijk is dat zij bestaan, wilde, dat ik op dat oogenblik
overvloed had van dat verstand, dat mij sedert ontbroken heeft ; en zoo, zonder
wraak te willen nemen op mijn grootste vijanden, wat mij anders gemakkelijk
zou gevallen zijn, daar men zoo weinig aan mij dacht, wilde ik haar zelf lijden
en eigenhandig op mij de straf uitoefenen, die zij verdienden, en dat wel misschien met meer strengheid, dan ik jegens hen zou gebezigd hebben, indien ik
hen toen gedood had, want de dood, dien men plotseling ontvangt, maakt
haastig een einde aan de straf, maar die, onder folteringen, uitgesteld wordt,
dood steeds, zonder een einde aan het leven te maken. Om kort te gaan, ik
verliet dat huis en ging naar dat van den man, waar ik den muilezel gelaten
had ; ik liet hem het dier opzadelen ; zonder hem vaarwel te zeggen, steeg ik op
en reed de stad uit, terwijl ik, als een andere Lot, mijn hoofd niet durfde omwenden om naar haar om te zien ; en toen ik mij alleen buiten zag, de duisternis van den nacht mij bedekte en zijn stilte mij uitnoodigde mij te beklagen,
zonder vrees van beluisterd of herkend te zullen worden, verhief ik mijne stem
en ontboeide mijn tong tot zooveel vervloekingen van Lucinda en van Don Ferdinand,
als of ik daarmede voldoening kon verkrijgen, voor het leed, dat zij mij hadden aangedaan. Ik schold haar uit voor wreed, ondankbaar, valsch en onhartelijk, maar vooral
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voor hebzuchtig, daar het vermogen van mijn vijand haar de oogera der genegenheid
had verblind om die te ontnemen aan mij en te schenken aan degene, jegens wien de
fortuin zich milder en vrijgeviger had betoond ; doch midden in den stroom
dier vervloekingen en berispingen verontschuldigde ik haar weder, zeggende, dat
het niet vreemd was, dat een jonkvrouw, die ingetogen leefde in het huis van haar
ouders, steeds gewend hen te gehoorzamen, hun genoegen had willen geven, nu
zij haar zulk een aanzienlijk, rijk en adellijk heer tot man gaven, dat wanneer
zij hem niet had willen aannemen, men had kunnen denken, ofwel dat zij geen
verstand had of dat zij hare genegenheid elders had gevestigd, iets, dat tot nadeel zou strekken van haar goede naam en faam. Dan zeide ik weder, dat al
had zij gezegd, dat ik haar gemaal was, zij zouden gezien hebben, dat zij met
mij te kiezen zulk eene slechte keus niet gedaan had, of zij konden haar verontschuldigen, want, vóór Don Ferdinand zich had aangeboden, hadden zij
zelve, indien zij hun wensch met oordeel beperkten, niemand beter dan mij als
echtgenoot hunner dochter kunnen verlangen, en zoo had zij wel, voordat zij
tot het geweldige uitterste gekomen was van hare hand weg te schenken, kunnen
zeggen, dat ik haar reeds de mijne had gegeven, terwijl ik zou gekomen zijn
en alles bevestigd wat zij voor dit geval zou hebben kunnen verzinnen. Eindelijk begreep ik, dat weinig liefde, weinig verstand, veel eerzucht en zucht
naar grootheid gemaakt hadden, dat zij de woorden had vergeten,
waarmede zij mij had bedrogen, onderhouden en opgehouden in mijn vaste
hoop en eerlijke wenschen. In deze gedachten en in deze onrust reisde ik het
overige gedeelte van den nacht door en geraakte bij het aanbreken van den
dag aan een ingang tot deze gebergten, door welke ik nog drie dagen voorttoog
zonder weg nog steg totdat ik bij eenige weiden stilhield, die ik weet niet aan
welken kant dezer bergen liggen en daar vroeg ik eenige herders, waar het
woestste gedeelte dezer gebergten was ? Zij wezen mij dezen kant aan : aanstonds
begaf ik mij daarheen met het voornemen, hier mijn leven te eindigen ; bij het
binnendringen in deze wildernissen viel mijn muildier dood van vermoeienis en
honger, of wat ik nog eer geloof, om zulk een nutteloozen ballast, als het in mij
torschte, van zich af te werpen. Ik bleef te voet, door de natuur overmand, uitgehongerd, zonder iemand te hebben ofte willen zoeken die mij hielp. Op die wijze lag ik,
ik weet niet hoe lang, uitgestrekt op den grond en vond toen eenige geitenhoeders bij mij, die mij zonder twijfel in den nood te hulp lijn gekomen
want zij verhaalden mij de wijze, waarop zij mij hadden gevonden en
hoe ik zulke gekheden en onzin gesproken had, dat ik duidelijke blijken gaf
van mijn verstand verloren te hebben ; ik heb sedert dat tijdstip ook bij mij
zelven gemerkt, dat ik het niet altijd bij uitstek bezit, maar zoo verminderd
en zwak, dat ik duizend dwaasheden bedrijf, mijn kleederen verscheurend, het
uitschreeuwend in deze eenzaamheid, mijn fortuin vervloekend en tevergeefs
den beminden naam mijner vijandin herhalend, zonder eenig plan of voornemen te hebben, dan al schreeuwende mijn leven te willen eindigen; en
wanneer ik tot mijnelven kom, gevoel ik mij zoo vermoeid en afgemat, dat
ik mij nauwelijks 'kan bewegen ; mijn gewone verblijfplaats is de holte van
een kurkeik die in staat is, om dit ellendig lichaam te bevatten. De koeen geitenhoeders, die over onze bergen trekken en door liefde bewogen
worden, onderhouden mijn leven door voor mij spijzen te plaatsen op de
wegen en de rotsen, waar zij begrijpen, dat ik soms langs zou kunnen komen
en het vinden ; en zoo, ofschoon mij dan ook het vestand ontbreekt, doet de
behoefte der natuur mij mijn onderhoud kennen en wekt in mij zoowel den lust
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om het te begeeren als den wil om het te nemen ; somtijds zegt men mij, wanneer men mij bij mijn verstand ontmoet, dat ik op de wegen plotseling te
voorschijn kom en het, ofschoon zij het mij gewillig geven, met geweld aan de
herders ontneem, die er mede van het dorp naar hun hutten komen. Op deze
wijze breng ik mijn ellendige laatste levensdagen door, totdat het den Hemel
zal behagen ze aan hun einde te brengen, of zulks aan mijn geheugen te maken,
opdat ik mij de schoonheid en het verraad van Lucinda en de beleediging van
Don Ferdinand niet meer herinnere: want als Hij dit doet zonder mij het leven
te benemen, zal ik mijn gedachten beter regelen ; en zoo niet, dan schiet er
niets anders over dan Hem te bidden, dat Hij eenvoudig medelijden hebbe met
mijn ziel, want ik voel in mijzelven macht noch kracht om mijn lichaam uit
dezen nood. te brengen, waarin het mij behaagt heeft het te brengen.
Dit is, heeren, de bittere geschiedenis van mijn ongeluk : zegt mij, of zij van
dien aard is, dat zij met minder gevoel kan verhaald worden dan hetgeen gij bij
mij ontwaard hebt ? en vermoeit u niet met mij te overreden of te raden in hetgeen de
rede u mag zeggen, dat goed zou kunnen zijn om mij te genezen, want het zal mij evenveel baten als een geneesmiddel, voorgeschreven door een beroemden arts,
baat aan den zieke, die het niet wil innemen. Ik verlang geen beterschap zonder Lucinda ; en daar zij aan een ander wil toebehooren, terwijl zij de mijne is
of moet zijn, wil ik toebehooren aan het ongeluk, terwijl ik had kunnen toebehooren aan het geluk ; zij wilde met hare onstandvastigheid mijn verderf bekrachtigen, ik zal door mij te willen verderven aan haren wensch voldoen ; en
het zal een voorbeeld zijn voor de nakomelingen, dat mij alleen ontbrak wat
alle ongelukkigen overvloedig bezitten, namelijk de troost, dat het onmogelijk
is getroost te worden ; dit toch is voor mij een oorzaak te meer van nog grooteren weemoed en ongeluk, daar ik zelfs denk, dat er met den dood géen einde
aan zal komen."
.,

.

Hiermede besloot Cardenio zijne lange rede en zijn ongelukkige liefdesgeschiedenis, en op het oogenblik dat de pastoor zich gereed maakte hem eenige
troostredenen toe te spreken, weerhield hem een stem, die zijn ooren trof en
die zij op droevigen toon hoorden zeggen wat medegedeeld zal worden in het
vierde gedeelte van dit verhaal, daar te dezer plaatse de wijze en bedachtzame
geschiedschrijver Sidi Hamed Ben-Andzjeli aan het derde een einde maakte.

HOOFDSTUK XXVIII.

Over het nieuwe en aangename avontuur, dat den pastoor en
den barbier overkwam in ditzelfde gebergte.
Allergelukkigst en gezegend waren de tijden, waarin de stoutmoedige ridder
Don Quichote van de Mancha op de wereld verscheen, want daar hij zulk een
eervol besluit nam, als was : het willen opwekken en weder ter wereld brengen
van de reeds verloren en bijna uitgestorven orde der dolende ridderschap, geDON QUICHOTE.
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nieten wij nu in dezen jammervollen tijd een vroolijk onderhoud, niet alleen in
de zoetheid zijner waarachtige geschiedenis, maar ook in hare verhalen en episoden, welke gedeeltelijk niet minder aangenaam, boeiend en waar zijn dan de
geschiedenis zelve. Deze, haar gekamden, gedraaiden en gehaspelden draad vervolgend, verhaalt, dat juist toen de pastoor zich gereed begon te maken om
Cardenio te troosten, hem een sten verhinderde, die tot zijn ooren kwam en
op droevigen toon sprak :
Ach God, zou het mogelijk zijn, dat ik reeds een plaats gevonden heb die
tot een geheim graf kan dienen voor den zwaren last van dit lichaam, dat ik
zoozeer tegen mijn wil torsch ? Ja het is zoo, indien de eenzaamheid, die deze
gebergten beloven, mij niet bedriegt. Ach ik ongelukkige ! hoeveel aangenamer
gezelschap zullen deze rotsen en distelen voor mijn gemoedsgesteldheid zijn, daar
zij mij beter gelegenheid zullen geven om door klachten mijn ramp aan den Hemel
bekend te maken, dan dat van eenig menschelijk wezen, daar er niemand op
aarde is van wien raad bij twijfel, steun bij klachten en hulp bij rampen verwacht kan worden."
Al deze woorden hoorden en verstonden de Pastoor en zij, die met hem waren,
en daar het hun voorkwam, gelijk inderdaad zoo was, dat men dichtbij sprak,
stonden zij op om den spreker te zoeken ; zij hadden geen twintig schreden gedaan, toen zij achter een rotswand aan den voet van een esschenboom een
jongeling zagen zitten, gekleed als een landman, wiens aangezicht zij op dat
oogenblik niet konden zien, daar hij zijn hoofd gebogen hield, omdat hij zich
de voeten wiesch in de beek, die daar langs stroomde ; zij kwamen zoo stil aan,
„

dat zij door hem niet bemerkt werden en hij was ook op niets opmerkzaam
dan op het wasschen zijner voeten, die zoo blank waren, dat zij twee stukken
wit kristal geleken, die zich onder de overige steenen der beek gevormd hadden. De blankheid en schoonheid der voeten trof hen, terwijl het hun voorkwam, dat zij niet gemaakt waren om aardkluiten te treden, noch om achter
den ploeg en de ossen te loopen, zooals de kleeding van hun bezitter aanduidde ; ziende dat zij niet waren opgemerkt, gaf de pastoor, die vooruit
ging, door teekenen aan de twee anderen te kennen, dat zij zich achter eenige
rotsblokken, die daar lagen, moesten verbergen of verschuilen ; dit deden zij
allen, met opmerkzaamheid gade slaande wat de jongeling deed Hij had een
grijzen rok met twee panden aan, zeer nauw om het lijf vastgesnoerd met een
witten zakdoek ; hij droeg ook een broek en slobkousen van grijs laken en op
het hoofd een grijzen pet : zijn slobkousen waren opgetrokken tot halverwege
het been, dat wit albast scheen te zijn : hij volbracht het wasschen zijner fraaie
voeten en droogde ze daarna af met een handdoek, dien hij uit zijn pet haalde;
bij het afnemen daarvan hief hij zijn hoofd op, en hadden zij, die naar hem
stonden te kijken, gelegenheid om een onvergelijkelijke schoonheid te zien, zoodat Gardenio zachtjes tot den pastoor zeide : (Daar dit Lucinda niet is, is het
geen menschelijk, maar een goddelijk wezen.'
De jongeling nam zijn pet af en zijn hoofd heen en weder schuddende, kwamen er haarlokken te voorschijn, op welke die der zon jaloersch konden zijn :
hierdoor ontwaarden zij, dat hij, die een landman had geschenen, eene vrouw
was, en wel eene teedere en tevens de schoonste, die tot dusverre de oogen der
twee vrienden gezien hadden, en zelfs die van Cardenio, indien deze Lucinda
niet gezien en gekend hadden, terwijl hij later verzekerde dat alleen de schoonheid van Lucinda met deze kon wedijveren. De lange gouden lokken bedekten
niet alleen haar schouders, maar verborgen haar rondom, zoodat er, uitgezon.
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derd de voeten, niets van haar lichaam doorscheen : zoo dicht en lang waren
zij. Ondertusschen dienden haar zulke handen tot kam, dat, hadden de voeten
in het water stukken kristal geschenen, de handen in het haar stukken sneeuw
geleken ; hetgeen het drietal, dat er naar keek, nog meer in verbazing bracht en
deed verlangen om te weten wie zij was. Daarom besloten zij zich te vertoonen, en op de beweging, die zij bij het opstaan maakten, lichtte het schoone
meisje het hoofd op en met beide handen de haren van haar oogen wegschuivend, keek zij naar degenen die het gedruisch maakten. Nauwelijks was
zij hen gewaar geworden, of zij stond op, en zonder zich op te houden om hare schoenen aan te trekken, noch om heur haar op te binden, nam zij met veel vlugheid een pakje op, naar het scheen met klee
deren, dat bij haar lag, en wilde zich op de vlucht begeven, vol schrik en ontsteltenis ; maar zij had geen zes passen gedaan, of daar haar teedere voeten de
ruwheid der steenen niet konden verdragen, zonk zij op den grond. De drie
heeren, dit ziende, liepen naar haar toe, en de Pasfoor was de voorste, terwijl
hij tot haar zeide : c Houd stand, dame, wie gij ook zijn moogt, want zij, die
gij hier ziet, zijn slechts genegen u van dienst te zijn : er is geen reden, u zoo
onredelijk op de vlucht te begeven, want uw voeten zullen het niet kunnen uitstaan en wij het niet dulden. i
Op dit alles antwoordde zij geen woord, daar zij geheel verbaasd en verward
was. Intusschen kwamen zij bij haar, en de pastoor, haar bij de hand nemende, vervolgde aldus met spreken : «Wat uw kleeding, dame, ons verbergt, ontdekken ons uwe haren, een zeker kenteeken, dat de redenen van niet weinig
belang moeten zijn, die uwe schoonheid in zulk een onwaardige dracht hebben
verkleed en haar naar zulk eene eenzaamheid gevoerd als deze, waarin het een
geluk is geweest u te vinden, zoo niet om uw rampen te heelen, dan ten minste om
daaraan met raad hulp te verleenen ; geen kwaad toch kan zoozeer afmatten of
tot zulk een uiterste klimmen, zoolang 't het leven niet beneemt, dat men weigeren zou, ten minste den raad aan te hooren, die met een goede bedoeling
aan den lijder gegeven wordt. En dus, mevrouw of mijnheer, of wat gij ook
zijn wilt, bedaar van den schrik, dien onze verschijning u veroorzaakt heeft, en
verhaal ons uw goede of kwade fortuin, want in ons te zamen of in elk onzer
zult gij iemand vinden, die uwe rampen met u zal gevoelen.»
Terwijl de pastoor deze woorden uitte, stond het verkleede meisje versteld
allen aan te kijken, zonder hare lippen te bewegen of een woord te spreken,
juist als een boersche dorpeling, voor wien onverwachts zeldzame en door hem
nooit geziene voorwerpen z i ch vertoonen. Maar toen de pastoor haar andere
woorden begon toe te spreken, die dezelfde bedoeling hadden, slaakte zij een
diepen zucht, brak het stilzwijgen af en zeide : „Daar de eenzaamheid van deze
gebergten niet heeft medegewerkt om mij te verbergen en het losgaan mijner
haren niet heeft geoordeeld dat mijn tong bedriegelijk zij, zou het ijdel wezen,
wanneer ik opnieuw trachtte te verbergen wat van mij meer uit hoffelijkheid
dan om eenige andere reden geloofd zou worden. Dit op den voorgrond gesteld zijnde, zeg ik, heeren, dat ik u dank voor de aanbieding, die gij mij gedaan hebt, en die mij in de verplichting heeft gebracht u in alles te voldoen,
waarom gij mij gevraagd hebt, ofschoon ik vrees, dat het verhaal, dat ik u zou
kunnen doen van mijne rampen, u evenveel verdriet als medelijden zal veroorzaken, omdat gij geen middel kunt vinden, om ze te verhelpen, noch troost,
om ze te matigen ; maar met dat al, opdat mijn eer in uwe gedachten niet
moge wankelen, daar gij mij reeds voor een vrouw herkend hebt, en ziet, dat
:
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ik jong, alleen en zoo verkleed ben, zaken, die allen vereenigd en elk op zich
zelve, alle vertrouwen op iemands eer kunnen omverwerpen, zal ik u zeggen
wat ik, indien ik kon, zou willen verzwijgen."
Dit alles zeide zij, die zulk eene schoone vrouw scheen te zijn, zonder aarzelen, met zulk een vloeiende tong, met zulk een welluidende stem, dat haar
verstand hen niet minder verbaasde dan hare schoonheid ; en daar zij weder
begonnen haar nieuwe aanbiedingen te doen en nieuwe verzoeken, om hare belofte te vervullen, liet zij zich niet langer bidden, maar hare schoenen in alle
eerbaarheid aangetrokken en haar haar opgemaakt hebbende, zette zij zich neder op een platten steen, en terwijl het drietal zich random haar plaatste, begon zij, terwijl zij zich geweld aandeed eenige tranen in te houden, die haar
in de oogen schoten, met eene bedaarde en heldere stem, hare levensgeschiedenis in dezer voege
In dit Andalusie is een plaatsje waaraan een Hertog zijn titel ontleent, welke
hem tot een Grande van Spanje maakt. Hij heeft twee zonen, de oudste, erfgenaam van zijn bezittiegen en, naar het schijnt, van zijn goede zeden, maar de
jongste weet ik niet waarvan hij anders erfgenaam zal zijn, dan van de verraderijen van Vellido en de bedriegerijen van Galalon. Van dien heer zijn mijn
ouders vazallen, nederig van afkomst, maar zoo rijk, dat, indien de voorrechten hunner geboorte gelijk waren aan die hunner fortuin, zij niets te wenschen
over zouden hebben, en ik niet zou behoeven te vreezen mij in het ongeluk
te zien, waarin ik mij bevind, want misschien vloeit mijn gemis aan geluk voort
uit hetgeen zij misten met niet edelgeboren te zijn : zeker is het, dat zij niet
zoo gering zijn, dat zij over hun stand verlegen behoeven te wezen, noch ook
zoo rijk, dat zij mij het denkbeeld ontnemen, waarin ik verkeer, dat van hun
geringheid mijn ongeluk komt. Om kort te gaan, het zijn landbouwers, eenvoudige lieden zonder inmenging van eenig ontaard voorgeslacht, en, zooals
men wel eens zegt, oude garstige Christenen, maar zoo garstig, dat hun rijkdom
en hunne prachtige levenswijze hen langzamerhand den naam van fatsoenlijke,
ja zelfs van edellieden doet verkrijgen, ofschoon de grootste schat en adel,
waarop zij prijs stelden, was, dat zij mij tot dochter hadden; en dus, zoowel omdat
zij geen anderen erfgenaam hadden, als omdat zij mijn ouders waren, die zeer
veel van mij hielden, was ik een van de meest gevierde dochters, die ouders
ooit vierden : ik was de spiegel, waarin zij zich spiegelden de steun van_ hun
ouderdom en het voorwerp, waarop, onder 's Hemels zegen, al hun wenschen
gericht waren, en daar zij zoo goed waren, verschilden de mijne volstrekt niet
van de hunne. En evenals ik de meesteresse was hunner harten, zoo was ik
het ook van hun bezittingen ; de rekening en verantwoording van hetgeen gezaaid en geoogst werd, ging door mijn handen ; de oliemolens, de wijnkuipen,
de som van het groot en klein vee, die der bijenkorven, om kort te gaan, van
alles wat zulk een rijk landbouwer als mijn vader kan hebben en heeft, hield ik
boek, en was ik de huishoudster en meesteres, met zooveel zorg van mijn kant
en zooveel genoegen van den hunnen, dat ik waarlijk niet in staat zou zijn het
te vergrooten. Den tijd, die mij van den dag overbleef, nadat ik aan de herders of bouwmeesters en aan de andere arbeiders hun deel had gegeven, besteedde ik in oefeningen, die voor meisjes even geoorloofd als noodzakelijk zijn,
zooals die, welke de naald aanbiedt, en het borduurraam, en vaak het spinnewiel ; en wanneer deze oefeningen mij een uur overlieten, om mijn ziel te verpoozen,
koos ik het onderhoud van een vroom boek te lezen, of een harp te bespelen. daar de
ondervinding mij leerde, dat de muziek de ontstelde gemoederen herstelt en den kom-

Don Fernando zweert Dorothea zijn:liefde en trouw.
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mer verlicht, die uit het hart geboren wordt. Zoo was dan het leven, dat ik in het
huis mijner ouders leidde ; en dat ik dit in zulke bijzonderheden verteld heb,
was niet uit zucht tot vertooHing, noch om te doen verstaan, dat ik rijk ben,
maar om te doen inzien, hoe ik geheel buiten mijn schuld uit dien goeden
toestand, dien ik vermeld heb, ben gekomen in den ongelukkigen, waarin ik
mij thans bevind. Het gebeurde dan, dat ik een zoo bedrijvig leven
leidde en in zulk een afzondering, dat zij bij die van een klooster zou vergeleken kunnen worden, zonder dat ik, naar het mij toescheen, door iemand
anders gezien werd, dan door de huisbedienden, want de uren, dat ik naar de
mis ging, waren zoo vroeg, en ik dan altijd vergezeld van mijn moeder en van
dienstmaagden, en zoo dicht gesluierd, dat mijn oogen nauwelijks meer van
den grond zagen, dan de plek, waarop ik mijn voeten zette : met dat al, die
der liefde, of om beter te spreken, die der ledigheid, met welke die van den
lynx zich niet kunnen vergelijken, maakten mij het voorwerp der aandacht van
Don Ferdinand, want deze is de naam van den jongsten zoon van den Hertog,
van wien ik u gesproken heb."
Nauwelijks had de verhaalster der geschiedenis Don Ferdinand genoemd, of
Cardenio veranderde van kleur en begon met zoo groote ontsteltenis te zweeten,
dat de pastoor en de barbier, hem aanziende, vreesden, dat hem de aanval
van krankzinnigheid overkwam, die zij hadden hooren zeggen, dat hem van
tijd tot tijd overviel ; maar Cardenio deed niets anders dan zweeten en hield
zich stil, het landmeisje van tijd tot tijd aankijkend en bedenkend wie zij
mocht zijn, en zij, zonder op de bewegingen van Cardenio te letten, ging met
hare geschiedenis voort, zeggende tZij hadden mij nauwelijks gezien, of, gelijk
hij later zeide, hij werd bevangen door liefde voor mij, zooals zijn handelingen
wel te kennen gaven. Maar om spoedig een einde te maken aan het verhaal
mijner eindelooze rampen, wil ik met stilzwijgen voorbijgaan de ijverige pogingen
van Don Ferdinand om mij zijn genegenheid te verklaren ; hij kocht al de
bedienden van ons huis om, gaf en bood giften en geschenken aan mijn ouders,
overdag was het een en al feest en vreugde in onze straat, des nachts genoot
niemand rust door de muziek ; de briefjes, die, zonder te weten hoe, in mijn
handen kwamen, waren ontelbaar, vol verliefde woorden en aanbiedingen,
met minder letters dan beloften en eeden : maar dit alles verteederde mij niet
alleen niet, maar verhardde mij, alsof hij mijn doodsvijand ware en al de moeite
die hij aanwendde om mij tot zijn wil te brengen, besteedde tot het tegenovergestelde doeleinde : niet omdat mij het goede voorkomen van Don Ferdinand
anders toescheen, of dat ik spijt had over zijn opmerkzaamheden : integendeel.
het gaf mij een zeker genoegen, mij zoo bemind en geacht te zien door zulk
een aanzienlijk heer, en het hinderde mij niet, in zijn brieven mijn lof vermeld
te zien, want wat dit betreft, hoe leelijk wij vrouwen ook zijn, het komt mij
voor, dat het ons altijd genoegen doet ons schoon te hooren noemen : doch
tegenover dit alles stelden zich mijn eerbaarheid en de herhaalde raadgevingen
mijner ouders, die de bedoelingen van Don Ferdinand reeds duidelijk genoeg
kenden, want hij gaf er niets om, of de geheele wereld het wist. Mijne ouders
zeiden mij, dat zij in mijn deugd en braafheid alleen al hun eer en roem
stelden en dat ik moest letten op de ongelijkheid, die er bestond tusschen mij
en Don Ferdinand : dat ik daaruit zou zien, dat zijn bedoelingen, al sprak hij
anders, meer gericht waren op zijn genot, dan op zijn voordeel, en dat, indien

ik op eenige wijze een hinderpaal wilde stellen, waardoor hij zijn onrechtmatige begeerte mocht laten varen, zij mij aanstonds zouden uithuwen met
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dengene, in wien ik het meeste zin had, zoowel uit de aanzienlijksten van ons
dorp als uit al de naburen, daar alles kon verwacht worden van hun vele bezittingen en van mijn goeden naam. Met deze zekere beloften en met de waarheden, die zij mij zeiden, versterkte ik mijn kuischheid en wilde Don Ferdin and
nooit iets antwoorden, dat hem, al was het ook maar van verre, hoop kon
geven zijn wensch te zullen bereiken. Al deze voorzorgen mijner ingetogenheid,
die hij voor- blijken van minachting moest houden, moeten oorzaak geweest
zijn dat zijn onkuische begeerte nog meer werd opgewekt : want dien naam
moet ik geven aan de genegenheid, die hij mij betoonde, daar zij, ware zij
geweest wat zij moest zijn, thans niet door u zou vernomen zijn, omdat de
aanleiding zou hebben ontbroken om u haar te vertellen. Ten slotte vernam
Don Ferdinand, dat mijn ouders besloten hadden mij uit te huwen, ten einde
hem de hoop te ontnemen mij te bezitten of ten minste, opdat ik meer bewakers zou hebben om op mij te passen, en deze tijding was oorzaak, dat hij
deed wat gij nu zult hooren ; op zekeren nacht, terwijl ik mij in mijn kamer
bevond, alleen in gezelschap eener kamenier, en de deur goed gesloten, uit
vrees dat door zorgeloosheid mijn eer gevaar zou loopen, zonder dat ik weet
of mij kan voorstellen hoe, te midden van deze maatregelen van voorzorg en
in de eenzaamheid van die stilte en opsluiting, zag ik hem voor mij staan.
Op dit gezicht werd ik zoo ontsteld, dat ik dat mijner oogen verloor en mijn
tong verlamde ; dientengevolge was ik buiten staat om te schreeuwen, en ik
geloof ook niet, dat hi'J mij dit zou hebben veroorloofd, want aanstonds naderde
hij mij en mij in zijn armen nemende (ik had, als gezegd, geen kracht om
mij te verdedigen, zoozeer was ik ontsteld) begon hij mij zulke vreemde
woorden te zeggen, dat ik niet weet, hoe het mogelijk is, dat de leugen zooveel bekwaamheid heeft. om ze zoo te kunnen bijeenbrengen, dat zij waar
schijnen ; de verrader liet daarbij zijn tranen zijn woorden bevestigen en zijn
zuchten zijn goede bedoeling. Ik arm meisje, alleen onder de mijnen, weinig
ervaren in zulke gevallen, begon, ik weet niet hoe, die groote valschheden voor
waar te houden, maar niet zoo, dat zijn tranen en zuchten mij tot een ongepast
medelijden bewogen ; en dus, terwijl die eerste schrik voorbijging, begon ik
een weinig mijn verloren zinnen te herkrijgen, en met meer moed, dan ik
dacht te bezitten, zeide ik tot hem : dndien ik, gelijk ik thans in uw armen
ben, mijnheer, mij in de klauwen van een wilden leeuw bevond, en ik mijn
bevrijding daaruit kon verzekeren, door iets te doen of te zeggen, dat ten
nadeele mijner eer ware, zou het mij eve], mogelijk wezen dat te doen of te
zeggen, als het mogelijk is, niet geweest te zijn wat ik was ; zoodat, als gij mijn
lichaam omvat houdt met uw armen, mijne ziel bevleugeld is met mijn goede
voornemens, die zoo verschillend zijn van de uwe als gij zien zult, wanneer
gij, door mij geweld aan te doen, ze verder wilt ten uitvoer brengen. Uwe
vazal ben ik, maar niet uw slavin ; de adel van uw bloed heeft geen macht
en moet die ook niet hebben om de nederigheid van het mijne te onteeren
en te minachten, en ik acht mij, burgerlijk landmeisje, even hoog als u, heer
en ridder : op mij zullen uw krachten geene uitwerking hebben, noch uw rijkdommen waarde voor mij, uw woorden hebben het vermogen niet, mij te bedriegen, noch uw zuchten en tranen om mij te vermurwen : indien ik iets van
alles wat ik heb opgenoemd in hem zag, dien mijn ouders mij tot echtgenoot
gaven, zou naar zijn wil de mijne zich schikken, en mijn wil van den zijnen
niet afwijken : zoodat ik, terwijl ik dan mijn eer behield, al miste ik ook genoegen, hem vrijwillig zou schenken wat gij, heer, thans zoo ijverig begeert t
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dit alles heb ik gezegd, opdat er niet aan te denken valt, dat iemand iets van
mij verkrijge, die mijn wettige echtgenoot niet is.)
« Als dit alleen u terughoudt, schoone Dorothea) -- want zoo is de naam
dezer ongelukkige zeide de trouwelooze edelman, tzie, hier geef ik u mijn
hand er op, de uwe te zullen zijn ; en laten getuigen zijn van deze waarheid de
Hemel, voor wien geen ding verborgen is, en dat beeldje van onze lieve Vrouw,
dat gij daar hebt.)
Toen Cardenio haar hoorde zeggen, dat zij Dorothea heette, begon hij op
nieuw te ontstellen en werd hij volkomen bevestigd in zijn aanvankelijk denkbeeld, maar hij wilde het verhaal niet afbreken, om te zien waarop, hetgeen hij
reeds bijna wist, zou uitloopen; alleen zeide hij : (Is Dorothea uw naam, juffrouw ? ik heb van iemand hooren spreken, die dien ook droeg en misschien
gelijke rampen lijdt als gij : ga voort : het oogenblik zal komen, waarop ik u
dingen zal zeggen, die u evenzeer zullen verbazen als bedroeven.
Dorothea luisterde aandachtig naar de woorden van Cardenio, keek naar zijn
vreemde en havelooze kleeding en verzocht hem, om, indien hij iets van hare
zaken wist, haar dat aanstonds te zeggen, want indien de fortuin haar iets
goeds had overgelaten, dan was het de moed, dien zij had, om elk ongeluk te
verdragen, dat haar overkwam, overtuigd, dat er geen kon gebeuren, dat hetgeen zij reeds leeds leed, in het minst kon vergrooten.
tlk zou dien tijd niet hebben verloren, juffrouw,' antwoordde Cardenio, tom
u te zeggen wat ik denk, indien ik zeker wist, wat ik reeds vermoed, maar tot
nog toe wordt er niets door verzuimd en is het voor u van geen belang het
te weten."
«Het zij wat het wil,» antwoordde Dorothea ; «mijn verhaal gaat voort. Don
Ferdinand, een beeld nemende, dat zich in het vertrek bevond, nam het tot
getuige van onze verloving ; in de meest afdoende bewoordingen en met meer
dan gewone eeden gaf hij mij zijn woord, mijn echtgenoot te zullen worden,
terwijl ik, vóór hij gedaan had met spreken, hem zeide, dat hij wel moest
toezien wat hij deed en dat hij den toorn moest bedenken, dien zijn vader zou
hebben hem gehuwd te zien met een burgermeisje uit zijn vazallen ; dat mijne
schoonheid, hoe groot zij dan ook was, hem niet moest verblinden, omdat zij
niet voldoende was om daarin eene verontschuldiging te vinden voor zijn misstap ; en dat, als hij mij eenig goed wilde doen om de liefde, die hij mij toedroeg, het dit moest zijn, dat hij mijn lot moest laten voortgaan gelijk mijn
stand het vereischte, want dat zulke ongelijke huwelijken nooit zooveel genot
geven en zoo lang, als dat waarmede zij aanvangen.
Alles wat ik hier heb opgenoemd, zeide ik hem, en nog veel meer, wat ik
mij niet herinner, maar het baatte niet om hem te beletten aan zijn voornemen
gevolg te geven evenals hij, die niet denkt te betalen, bij het aangaan van den
bedriegelijken koop niet geeft om zijn ongelegenheden. Ik hield intusschen een
kort overleg met mijzelve en dacht : Voorzeker, ik zal de eerste niet zijn, die,
langs den weg des huwelijks, van nederigen tot hoogen stand is opgeklommen,
en Don Ferdinand zal ook de eerste niet zijn, dien schoonheid, of veeleer blinde
genegenheid, eene gezellin heeft doen nemen ongelijk aan zijn grootheid : daar
ik dus de wereld niet verander, noch hare gebruiken, is het niet slecht, dat ik
deze eer aanneem, die het lot mij aanbiedt, al is het ook, dat hierbij de genegenheid, die hij mij toont, niet langer duurt dan de vervulling zijner begeerte :
ten slotte zal ik dan toch met God zijn echte vrouw zijn ; en indien ik hem
met verachting afwijs, acht ik hem in staat, dat hij geen geoorloofde middelen,
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maar geweld zal gebruiken, en dan zal ik mij onteerd zien en zonder verontschuldiging voor den blaam, welken degene op mij zal kunnen leggen, die niet
weet hoe onschuldig ik in dit ongeval ben gekomen : welke redenen toch zullen
voldoende zijn om mijne ouders en anderen te overtuigen, dat deze heer zonder
mijn toestemming in mijn kamer kwam
Al deze vragen en antwoorden loste ik in een oogenblik in mijne verbeelding
op en bovenal werd ik langzamerhand overmeesterd en verleid tot hetgeen,
zonder dat ik het wist, mijn verderf was, door de eeden van Don Ferdinand,
de getuigen, die hij aanriep, de tranen, die hij stortte, en eindelijk door zijn
uiterlijk goed voorkomen, dat, gepaard met zooveel blijken van ware liefde, elk
ander even vrij en ingetogen hart als het mijne zou hebben kunnen overhalen.
Ik riep mijn dienstmaagd, opdat zij op aarde de hemelsche getuigen zou bijstaan ; Don Ferdinand begon nu zijn eeden te hernieuwen en te bevestigen,
voegde bij de eersten nieuwe Heiligen als getuigen, riep duizend verwenschingen
over zich af, indien hij niet volbracht wat hij beloofde, bevochtigde opnieuw zijn
oogen en vermenigvuldigde zijn zuchten, drukte mij nauwer in zijn armen, uit
welke hij mij nooit had losgelaten : en terwijl mijn meisje opnieuw de kamer
verliet, hield ik op zulks te zijn en voltooide hij zijn verraad en zijn trouweloosheid. De dag, die op den nacht mijner oneer volgde, kwam nog niet eens
zoo spoedig, als ik geloof, dat Don Ferdinand wenschte : want nadat men
aan zijn lust voldaan heeft, is de grootste begeerte, zich te verwijderen van de
plaats, waar men hem voldeed. Ik zeg dit, omdat Don Ferdinand zich haastte
van mij te vertrekken, en door de handigheid van mijn kamenier, die hem had
binnengelaten, bevond hij zich, voor dat de morgen aanbrak, op straat ; toen
hij afscheid van mij nam, zeide hij mij, ofschoon niet met zooveel vuur en
nadruk als toen hij kwam, dat ik mij veilig kon verlaten op zijn trouw en dat
zijn eeden zeker en waarachtig waren ; tot grootere bevestiging van zijn woord,
trok hij een prachtigen ring van zijn vinger en stak dien aan den mijnen. Zoo
vertrok hij en ik bleef achter, ik weet niet of ik bedroefd of blijde was : dit
kan ik echter wel zeggen, dat ik verward en peinzend was en bijna buiten
mijzelve door de nieuwheid van het gebeurde ; ik had geen moed of dacht er
niet aan mijn kamenier te bekijven over het begane verraad van Don Ferdinand
in mijn eigen kamer te hebber opgesloten, daar ik nog niet zeker was, of hetgeen mij overkomen was, goed was of kwaad. Ik zeide bij het heengaan aan
Don Ferdinand, dat hij, langs denzelfden weg harer hulp, mij, daar ik nu toch
de zijne was, andere nachten kon bezoeken, totdat hij goedvond, dat het gebeurde bekend werd ; maar hij kwam niet meer, uitgenomen den eerstvolgende ; en ik kon hem noch op straat, noch in de kerk te zien krijgen gedurende meer dan een maand, dat ik mij te vergeefs kwelde met
hem te zoeken, ofschoon ik wist, dat hij in de stad was en bijna dagelijks op de jacht ging, eene uitspanning waarvan hij zeer veel hield. Die
dagen en uren weet ik wel, dat voor mij ongelukkig en noodlottig waren,
en evenzeer weet ik, dat ik in dien tijd begon te twijfelen en zelfs niet meer
te gelooven aan de goede . trouw van Don Ferdinand : ik weet ook wel, dat
mijn kamenier toen de woorden hoorde van berisping harer stoutheid, die zij
vroeger niet gehoord had ; en ik weet eindelijk, dat ik gedwongen was op mijn
tranen en gelaatstrekken acht te slaan, om geen aanleiding te geven, dat mijne
ouders mij vroegen, waarover ik ontevreden was, en mij noodzaakten leugens
te zoeken, om ze hun te zeggen maar dit alles nam een einde op een oogen'blik, dat er één kwam, waarin alles wat ik ontzag werd omver geworpen en alle
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beweegredenen van ordentelijkheid een einde namen, waarin ik mijn geduld
verloor en mijn geheime gedachten openbaar werden : dit was toen weinige
dagen daarna in ons plaatsje verteld werd, dat Don Ferdinand in eene naburige stad getrouwd was met een uitermate schoone jonkvrouw van zeer aanzienlijke ouders, ofschoon niet zoo rijk, dat zij door haar bruidschat op zulk
een adellijk huwelijk aanspraak kon hebben gemaakt; men verhaalde, dat zij
Lucinda heette, met nog andere gebeurtenissen, die bij hare verloving voorgevallen en bewonderenswaardig waren.)
Cardenio hoorde den naam van Lucinda noemen, maar deed niets anders
dan de schouders ophalen, op zijn lippen bijten, zijn wenkbrauwen fronsen en
kort daarna uit zijn oogen twee stroomen van tranen laten vloeien : maar
Dorothea hield daarom niet op haar verhaal te vervolgen en zeide : e Dit droevig
nieuws kwam mij ter oore, en in plaats, dat mij het hart ijskoud werd toen
ik het hoorde, waren de toorn en woede, die daarin ontvlamden, zoo groot,
dat het weinig scheelde of ik vloog naar buiten de straat op, uitschreeuwend
en openbaar makend het verraad en de trouwbreuk, die tegen mij gepleegd
waren ; maar deze woede bedaarde toen door het denkbeeld om dienzelfden
nacht te bewerkstelligen hetgeen ik ook deed, namelijk deze kleeding aan te
trekken, mij gegeven door een der boerenknechts van mijn vader, aan wien
ik mijn geheele ongeluk openbaarde en dien ik verzocht mij te vergezellen
naar de stad, waar ik vernam, dat mijn vijand zich bevond. Toen hij mijn
stoutheid had gelaakt en mijn besluit afgekeurd, maar mij vastbesloten zag om
het uit te voeren, bood hij aan, mij gezelschap te houden, zooals hij zich
uitdrukte, tot aan het einde der aarde : aanstonds daarop pakte ik in een
linnen kussensloop een vrouwenkleeding en eenige juweelen en geld voor hetgeen gebeuren kon, en in de stilte van den nacht, zonder iets mede te deelen
aan mijn verraderlijke kamenier, verliet ik mijn huis, vergezeld van mijn knecht
en in diepe gepeinzen verzonken, en begaf mij te voet naar de stad, gedragen
op de vleugelen van het verlangen om aan te komen, al ware het dan niet
om te verhinderen wat ik eene gedane zaak achtte, dan toch om Don Ferdinand te zeggen, dat hij mij moest verklaren, met welk hart hij het gedaan had.
ik kwam in derdehalven dag ter plaatse van mijn verlangen en in de stad gekomen vroeg ik naar het huis der ouders van Lucinda ; de eerste aan wien ik
die vraag richtte, antwoordde mij meer dan ik wenschte te hooren : hij zeide
mij, waar het huis was en al wat er gebeurd was bij de verloving der dochter,
eene zaak, zoo bekend in de stad, dat er partijtjes werden aangelegd om haar

alom te vertellen ; hij zeide mij, dat op den avond, dat Don Ferdinand zich
met Lucinda verloofde, deze, nadat zij het ja had uitgesproken om zijn vrouw
te zullen zijn, door eene hevige flauwte was aangegrepen, en dat toen haar
bruidegom naderde om haar de borst los te gespen, en haar lucht te verschaffen, hij een papier bij haar had gevonden, beschreven door de hand van
Lucinda, waarin zij zeide en verklaarde, dat zij de vrouw van Don Ferdinand
niet kon zijn, omdat zij het was van Cardenio, die, naar de man zeide, een
zeer aanzienlijk heer was uit diezelfde stad, en dat, als zij het jawoord aan
Don Ferdinand gegeven had, zulks was, om niet te kort te doen aan haar gehoorzaamheid jegens hare ouders. Om kort te gaan, in het papier gaf zij te
verstaan, het voornemen te hebben gehad, zich aan het einde harer verloving
om het leven te brengen, want zij gaf er de redenen in op, waarom zij zich
van het leven had beroofd : hetgeen bevestigd werd door een dolk, dien men
bij haar vond in ik weet niet welk gedeelte harer kleederen. Toen Don Ferdi-
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nand dit alles gezien had, dunkte het hem, dat Lucinda hem had bespot, beschimpt en geminacht ; hij viel op haar aan, voordat zij van hare bezwijming
was bijgekomen en met denzelfden dolk, dien men bij haar gevonden had,
wilde hij haar doodsteken ; hij zou het ook gedaan hebben, indien hare ouders
en de omstanders het hem niet belet hadden. Men voegde er bij, dat Don
Ferdinand zich aanstonds had verwijderd en Lucinda niet van hare flauwte
was bijgekomen voor den volgenden dag, waarop zij aan hare ouders verhaalde,
dat zij werkelijk de vrouw was van dien Cardenio, van wien ik gesproken heb.
ik vernam ook, dat die Cardenio, naar men zeide, tegenwoordig was geweest
bij de ondertrouw, en dat hij, toen hij haar verloofd zag, wat hij nooit had
verwacht, als wanhopig de stad had verlaten, een brief achter latende, waarin
hij het leed kenbaar maakte, dat Lucinda hem had aangedaan, en dat hij
heenging, waar geen mensch hem meer zien kon. Dit alles was ruchtbaar en
bekend door de geheele stad ; en allen spraken er over, vooral toen men vernam dat Lucinda in het huis haars vaders en in de stad gemist werd, daar
men haar nergens vond, iets, waarover hare ouders radeloos waren, die geen
middelen wisten uit te denken om haar te vinden. Al deze berichten wekten
mijn hoop weder op en ik achtte het beter, dat ik Don Ferdinand niet gevonden had, dan hem getrouwd te hebben gevonden, daar het mij toescheen,
dat de deur voor mijn geluk nog niet geheel en al gesloten was, terwijl ik mij
reeds begon te verbeelden, dat het kon zijn, dat de Hemel dien hinderpaal
aan het tweede huwelijk in den weg had gesteld, om hem tot de erkentenis
te dwingen van hetgeen hij aan het eerste verschuldigd was, en te beseffen,
dat hij een Christen was en meer verschuldigd aan zijn ziel, dan aan menschelijke instellingen. Al deze dingen stelde ik mij in mijn verbeelding voor en
troostte mijzelve zonder vasten grond, mij twijfelachtige en zwakke redenen van
hoop scheppend, ten einde het leven te rekken, dat ik thans verfoei. Terwijl
ik zoo in de stad ronddwaalde, zonder te weten wat te beginnen, nu ik Don

Ferdinand niet vond, kwam mij een openbare omroeping ter oore, waarbij
een aanzienlijke belooning werd toegezegd aan dengene die mij vond, terwijl de kenteekenen van mijn leeftijd en van de kleederen die ik droeg werden opgegeven ; ik hoorde ook zeggen, dat de knecht, die met mij was, mij
uit het huis mijner ouders had geschaakt, iets dat mij door de ziel griefde,
daar ik zag, hoe laag mijn goede naam gezonken was, omdat het niet voldoende was hem te verliezen door mijn vertrek, maar men er bij moest voegen
met wien, en nog wel met een voorwerp van zoo lagen rang en mijn genegenheid zoo onwaardig. Zoodra ik de omroeping hoorde, verliet ik de stad met
mijn knecht, die reeds blijken begon te geven, dat hij wankelde in de trouw,
welke hij mij beloofd had ; dien nacht drongen wij in het dichtste van dit gebergte binnen, uit vrees van gevonden te zullen worden; maar gelijk men gewoonlijk zegt, dat een ongeluk nooit alleen komt en dat het einde eener ramp
het begin eener nog grootere is, zoo gebeurde het ook mij, want toen mijn
goede knecht, tot dusverre getrouw, mij in deze eenzaamheid zag, wilde hij, geprikkeld door zijn eigen slechtheid nog meer dan door mijn schoonheid, zijn
voordeel doen met de gelegenheid, die naar zijne meening deze wildernissen
hem aanboden, en met weinig schaamte en nog minder vreeze Gods of ontzag
voor mij, deed hij mij liefdesvoorstellen ; doch ziende, dat ik met weldverdiende
scheldwoorden de schaamteloosheid zijner voorstellen beantwoordde, liet hij de
aanzoeken varen, waarvan hij zich eerst dacht te bedienen, en begon geweld te
gebruiken ; de rechtvaardige Hemel echter, die zelden of nooit nalaat, recht-
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schapen bedoelingen gade te slaan en te begunstigen, deed dit ook de mijne,
zoodat ik met mijn geringe krachten en met weinig moeite hem van een steilte
wierp, waar ik hem liet liggen, ik weet niet dood of levend ; aanstonds daarop
begaf ik mij met meer vlugheid, dan mijn ontsteltenis en vermoeienis deden hopen in dit gebergte, zonder eenige gedachte of eenig ander voornemen te koesteren dan mij hier te verbergen en mijn vader te ontvluchten en al degenen,
die mij voor hem liepen te zoeken. Met dezen wensch ben ik sedert ik weet
niet hoeveel maanden hier gekomen, een vetweider gevonden hebbende die mij
in zijn dienst nam in een dorp, dat in het hartje van deze bergketen gelegen
is ; hem heb ik al dien tijd als knecht gediend, zorgende, dat ik altijd in de
open lucht was, ten einde deze haren te bedekken, die mij daar straks zoo onverwachts hebben verraden ; maar al mijn ijver en al mijn voorzorg was en is
van geen nut geweest, want mijn meester kwam te weten, dat ik geen man was
en er ontstond bij hem dezelfde slechte gedachte als bij mijn knecht ; daar nu
de fortuin niet altijd met de rampen haar verlichting schenkt, vond ik geen
steilte noch moeras, om er den meester in neder te werpen en te radbraken ,
zooals ik die gevonden had voor den knecht ; en daarom achtte ik het minder
moeite, hem te verlaten en mij opnieuw in deze wildernissen te verbergen, dan
tegen hem mijn krachten of verontschuldigingen te beproeven. Ik ging mij dus
opnieuw verschuilen en een plaats zoeken, waar ik zonder eenige verhindering
met zuchten en tranen den Hemel kon smeeken, zich over mijn ongeluk te erbarmen, en mij vestand en bijstand te schenken om er uit te geraken, of om
het leven in deze woestenijen te laten, zonder dat er eenige herinnering overblijve van deze rampzalige, die zoo onschuldig de stof zal hebben verschaft, om
over haar te spreken en te schimpen in haar eigen en in vreemde gewesten."

.

HOOFDSTUK XXIX.
Over de slimme kunstgreep en de manier waarop onze
verliefde ridder de harde boetedoening, waaraan
hij zich onderworpen had, ontging.
Ziedaar, heeren, de waarachtige geschiedenis van mijn treurig lot : ziet nu en
oordeelt, of de zuchten, die gij hoordet, de woorden, die gij vernaamt, en de
tranen, die uit mijn oogen vloeiden, geen voldoende reden hadden om zich in
nog grooter overvloed te vertoonen ; en de hoedanigheid van mijn ongeluk
overwogen hebbende, zult gij zien, dat troost tevergeefsch zou zijn, daar de genezing onmogelijk is. Alleen verzoek ik u, (wat gij gemakkelijk kunt en moet
doen), dat gij mij raadt, waar ik mijn leven zal kunnen slijten, zonder dat de
angst en schrik mij dooden, die ik heb van gevonden te zullen worden door
degenen die mij zoekel, want al weet ik, dat de groote liefde, die mijne ouders
mij toedragen, mij de zekerheid geeft, dat ik goed door hen ontvangen zal worden, is de schaamte zoo groot, die mij bevangt, noodra ik maar bedenk, dat
ik niet zoo als zij dachten in hun tegenwoordigheid moet verschijnen, dat ik
het voor beter houd, mij voor altijd uit aller oogen te verbannen, dan hun in
het gezicht te zien, met het denkbeeld, dat zij het mijne aanschouwen, vervreemd van de eerbaarheid, welke zij bij mij moeten onderstellen."
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Dit zeggende, zweeg zij en haar gelaat bedekte zich met een kleur, die duidelijk het gevoel en de schaamte harer ziel aanduidde. Zij, die haar hadden
aangehoord, gevoelden in de hunne evenveel medelijden, als verwondering over
haar ongeluk, en ofschoon de pastoor haar aanstonds zou hebben willen troosten en raadgeven, nam eerst Cardenio hare hand en zeide : t Mevrouw, zijt gij
de schoone Dorethea, de eenige dochter van den rijken Clenardo ?"
Dorothea was verbaasd, toen zij den naam haars vaders hoorde en zag hoe
gering de man scheen die hem noemde, want er is reeds gewaagd van de
slechte wijze, waarop Cardenio gekleed was, en daarom zeide zij tot hem : En
wie zijt gij, broeder, die zoo goed den naam mijns vaders kent ? ik heb dien
toch tot dusverre, als mijn geheugen mij niet bedriegt, in den geheelen loop
mijner rampen niet genoemd."
ca ben,' antwoordde Cardenio, t die ongelukkige, dien, zooals gij, mevrouw,
gezegd hebt, Lucinda haar echtgenoot noemde, ik ben de rampzalige Cardenio,
wien de slechte bedoelingen van hem, die u in den toestand heeft gevoerd,
waarin gij u bevindt, hebben gebracht tot wat gij ziet, verloren, naakt, beroofd
van alle menschelijke troost, en wat het ergste van alles is, beroofd van zijn
verstand, daar ik het niet bezit, dan wanneer het den Hemel behaagt het mij
voor een korte poos te schenken. Ik, Dorothea, ben degene, die tegenwoordig
was bij de onrechtmatige bedrijven van Don Ferdinand, en die wachtte op het
hooren van het ja, dat Lucinda uitsprak om zijn vrouw te zullen zijn ; ik ben
degene, die geen moed had om te zien, waarop hare bezwijming uitliep, noch wat
voortvloeide uit het papier, dat in haar boezem werd gevonden, daar mijn ziel geen
geduld genoeg bezat om zoovele rampen tegelijk aan te zien ; en zoo liet ik
.,

het huis daar en mijn geduld, en een brief, dien ik aan mijn gastheer gaf, met
verzoek hem in handen van Lucinda te geven, en ik kwam in deze eenzame
streken met het doel, om hier het leven te eindigen, dat ik van dat oogenblik
af verfoeide als mijn doodvijand ; het lot heeft het mij echter niet willen ontnemen, zich vergenoegend met mij van het verstand te berooven, wellicht om mij
te bewaren voor het geluk, dat ik heb gehad u te vinden, daar, indien alles
waarheid is, zooals ik het geloof te zijn, wat gij hier verhaald hebt, het nog
zou kunnen gebeuren, dat de Hemel ons beiden een betere uitkomst met onze
rampen had bewaard, dan wij denken : want verondersteld, dat Lucinda niet kan
huwen met Don Ferdinand omdat zij de mijne is, en Don Ferdinand niet met

haar, omdat hij de uwe is, en zij het zoo klaarblijkelijk heeft verklaard, dan kunnen wij wel hopen, dat de Hemel ons terugschenkt wat het onze is, daar het
nog in wezen is en niet vervreemd of vernietigd. Daar wij nu dien troost hebben,
en geboren uit eene niet zeer verwijderde hoop, die niet gegrondvest is op buitensporige inbeeldingen, smeek ik u, mevrouw, dat gij een ander besluit neemt in
uwe eervolle overwegingen, gelijk ik het in de mijne denk te nemen, u schikkend
om een beter lot af te wachten : ik zweer u namelijk bij de trouw van een edelman
en een Christen, dat ik u niet zal verlaten vOOr ik u in het bezit zie van Don
Ferdinand ; en dat, als ik hem door kracht van woorden niet mocht kunnen
brengen tot het besef van wat hij u verschuldigd is, ik dan gebruik zal maken
van de vrijheid, die mij mijn stand van edelman veroorlooft, en dat ik hem met
alle recht kan uitdagen, om de onverantwoordelijke wijze, waarop hij u behandelt,
te verantwoorden, zonder aan mijn eigen grieven te denken, wier wraak ik aan
den Hemel zal overlaten, ten einde op aarde de uwe te wreken.
Over hetgeen Cardenio zeide was Dorothea al meer en meer verbaasd ; en niet
wetend hoe hem dank te betuigen voor zoo groote aanbiedingen, wilde zij zijn

1

73

voeten grijpen om die te kussen, maar Cardenio liet dit niet toe : en de licenciaat antwoordde voor beiden ; hij keurde de woorden van Cardenio goed, en
vroeg, raadde en overreedde hen, om met hem mede te gaan naar zijn dorp,
waar zij zich zouden kunnen voorzien van hetgeen hun ontbrak; daar zou men
gelegenheid vinden om Don Ferdinand op te zoeken, of Dorothea naar haar
ouders terug te brengen, of te doen wat hun het meest gepast scheen. Cardenio
en Dorothea bedankten hem en namen de gunst aan, welke hij hun aanbood.
De barbier, die bij dit alles verbaasd had stilgezwegen, gaf nu ook een woordje
ten beste, en bood zich met niet minder gewilligheid, dan de pastoor, tot alles
aan wat geschikt was om hun van dienst te zijn ; hij verhaalde ook met korte
woorden de aanleiding, die hen hier had gebracht, met de zonderlinge dwaasheid
van Don Quichote, en hoe zij op zijn schildknecht wachtten, die hem was gaan
opzoeken. Cardenio herinnerde zich, als uit een droom, den strijd, dien hij met
Don Quichote gevoerd had, en verte! de dien aan de overigen, maar hij wist niet
te zeggen om welke reden hun geschil ontstaan was. Op dit oogennblik hoorden
zij geroep en bemerkte, dat het kwam van Sancho Panza, die, daar hij hen niet
gevonden had ter plaatse, waar hij hen achterliet, hen luide riep ; zij gingen hem
te gemoet, en toen zij hem naar Don Quichote gevraagd hadden, zeide hij hun,
dat hij hem tot op het hemd ontkleed gevonden had, zwak, geel, stervend van
honger, en zuchtend om zijn meesteresse Dulcinea ; en dat, hoewel hij hem gezegd had, dat zij hem gebood, die plaats te verlaten en zich naar Toboso te
begeven, waar zij hem verwachtte, hij geantwoord had, besloten te hebben om
niet voor hare schoonheid te verschijnen, vóór hij bedrijven verricht had, die
hem haar gunst waardig maakten ; en dat indien dit zoo voortging, hij gevaar
liep geen Keizer te worden, zooals hij verplicht was, ja zelfs geen Aartsbisschop,
wat het minste was dat hij kon zijn : dat zij daarom maar moesten zien wat er
.

te doen stond om hem daar vandaan te krijgen.
De licenciaat antwoordde hem, dat hij niet bezorgd behoefde te wezen, en zij
hem daar vandaan zouden halen ondanks hemzelven. Hij deelde aanstonds aan
Cardenio en Dorothea mede, wat zij bedacht hadden tot herstel van Don
Quichote, ten minste om hem weder te huis te brengen ; waarop Dorothea zeide,
dat zij de rol van in nood verkeerende jonkvrouw beter zou spelen dan de
barbier, te meer daar zij kleederen bij zich had, om het zeer natuurlijk te doen ,
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en dat zij aan haar konden overlaten alles te doen wat noodig was om hun
doel te bereiken, daar zij veel ridderromans had gelezen en den stijl wel kende,
waarvan de bedrukte jonkvrouwen zich bedienden, wanneer zij om gunsten vroegen
aan dolende ridders.
«Dan is er niets meer noodig,1 zeide de pastoor, «dan dat het aanstonds ten
uitvoer gebracht worde, want ongetwijfeld betoont het lot zich ook voor mij
gunstig, daar het zoo onverwachts voor u, heeren, een deur is beginnen te openen
ter uwer herstelling en voor ons gemakkelijk heeft gemaakt wat wij behoefdenl.
Dorothea kreeg aanstonds uit haar kussensloop een japon van keurige, fijne
stof en een manteltje van een ander fraai groen weefsel, en uit een doosje een
halssnoer en andere sieraden, waarmede zij zich in een oogenblik zoo tooide,
dat zij een rijke en groote dame geleek. Dat alles en meer nog zeide zij vare
huis te hebben medegenomen voor hetgeen gebeuren kon, maar tot dusverre
had zich nog geen gelegenheid aangeboden om er gebruik van te maken. Allen
waren uitermate ingenomen met hare groote bevalligheid, geest en schoonheid,
en zij verklaarden Don Ferdinand voor iemand van weinig oordeel, daar hij zulk_
eene schoonheid versmaadde ; wie die echter het meest verwonderde was Sancho
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Panza, daar het hem toescheen (wat ook waar was), dat hij in al zijn leven
zulk een schoon schepsel niet gezien had ; hij verzocht dus den pastoor
met veel vuur, hem te zeggen, wie die schoone dame was en wat zij in die
ongebaande streken zocht ?
«Van deze schoone dame,» antwoordde de pastoor, «is heel wat te zeggen,
broeder Sancho : zij is de erfgename in de rechte mannelijke lijn van het groote
koninkrijk van Micomicon, en komt uwen meester opzoeken om hem eene gunst
te verzoeken, namelijk dat hij haar het ongelijk herstelle of het leed, dat een
booze reus haar heeft aangedaan ; en op het gerucht van den roem van een
goed ridder, dien uw meester bezit over de geheele bekende aarde, is deze
prinses uit Guinea gekomen om hem op te zoeken.»
«Gelukkig gezocht en gelukkig gevonden,» zeide Sancho Panza : «en nog
meer wanneer zijn meester zoo gelukkig is, dat hij dat leed betere en dat onrecht herstelle, door dat hoerekind van een reus te dooden, waarvan gij spreekt :
en zeker zal hij hem dooden zoodra hij hem ontmoet, als het maar geen spook
is, want tegen spoken heeft mijn heer geen macht. Maar om één ding
wensch ik u onder anderen te smeeken, mijnheer de licenciaat, en dat
is, opdat mijn meester geen lust krijge Aartsbisschop te worden, waar
ik voor vrees, dat gij hem aanraadt aanstonds met deze Prinses te trouwen,
zoo zal het onmogelijk zijn de aartsbisschoppelijke wijding te ontvangen ; hij
zal met gemak aan zijn rijk komen en ik aan het doel mijner wenschen ; want
ik heber goed over nagedacht en ik vind, wat mij betreft, dat het mij niet
past, da t mijn meester Aartsbisschop wordt, want ik ben onnuttig voor de
Kerk, daar ik gehuwd ben, en om nu dispensaties te gaan halen, ten einde
eene bezoldiging van wege de Kerk te erlangen, daar ik vrouw en kinderen
heb, daar zou geen eind van zijn : zoodat, mijnheer, het er maar op aankomt,
dat mijn meester dadelijk trouwe met deze dame, die ik tot dusverre niet ken
en daarom noem ik haar niet bij haar naam.'
«Zij heet,» antwoordde de pastoor, «de Prinses Micomicona, want, daar haar
koninkrijk Micomicon heet, is het duidelijk, dat zij zoo heeten moet.»
«Juist,» antwoordde Sancho, «want ik heb velen den naam en toenaam van
de plaats zien nemen, waar zij geboren waren, zich noemend Petro van Alcala,
Juan van Ubesa en Diego van Valladolid, en ditzelfde moet daar in Guinea in
gebruik zijn, dat de koninginnen de namen harer koninkrijken aannemen.»
«Dat zal wel zoo zijn,) zeide de pastoor ; «en wat het huwelijk van uw
meester betreft, ik zal daar mijn uiterste best voor doen :» waarmede Sancho
zoo tevreden was, als de pastoor verbaasd over zijn eenvoudigheid en van te
zien, hoezeer hij in zijn verbeelding dezelfde dwaasheden gegrift had als zijn
meester, daar hij zonder eenigen twijfel van gedachte was, dat deze Keizer moest
worden.
Intusschen had Dorothea zich op den muilezel van den pastoor geplaatst en
de barbier had zich den baard van den koestaart aan het gezicht vastgehecht ;
zij zeiden Sancho, dat hij hen moest geleiden naar de plek, waar Don Quichote
zich bevond, hem opmerkzaam makend, dat hij niet moest zeggen dat hij den
licenciaat of den barbier kende, want in hen niet te kennen zat de heele list,
dat zijn meester Keizer zou worden ; evenwel wilde noch de pastoor, noch
Cardenio met hen mede gaan : deze opdat Don Quichote zich den strijd niet
zou herinneren, dien hij met Cardenio gehad had ; en de pastoor omdat zijn
tegenwoordigheid voor het oogenblik niet vereischt werd ; en zoo lieten zij hen
vooruit gaan, en volgden hen langzaam te voet. De pastoor verzuimde niet, Doro,
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thea in te lichten omtrent hetgeen zij te doen had, waarop zij te kennen gaf,
dat zij onbezorgd konden zijn, dat alles zou gebeuren zonder dat er iets aan
ontbrak en zooals de ridderromans het eischten en schilderden. Ongeveer drie
vierden eenei mijl waren zij gevorderd, toen zij Don Quichote ontdekten tusschen eenige ordeloos staande rotsen, thans aangekleed, schoon niet gewapend;
en zoodra Dorothea hem zag en door Sancho onderricht was, dat het Don
Quichote was, gaf zij haren klepper een tik met de karwats, terwijl de gebaarde barbier haar volgde; en dichtbij gekomen zijnde, sprong de barbier van
zijn muildier en ging Dorothea in zijn armen ontvangen, die met groote ongedwongenheid afgestegen zijnde, voor Don Quichote op hare knieën ging liggen,
ofschoon hij alle moeite deed om haar op te richten, sprak zij hem, zonder op
te staan, in dezer voege aan : eIk zal van hier niet opstaan, o dappere en moedige ridder, vóór uwe goedheid en hoffelijkheid mij een gunst heeft toegestaan,
welke zal blijken te wezen tot eer en roem uwer persoon en ten bate van de
meest troostelooze en beleedigde jonkvrouw, die ooit de zon gezien heeft : als
het waar is, dat de dapperheid van uw sterken arm gelijk is aan den roep
uwer onsterfelijke faam, dan zijt gij verplicht de ongelukkige te begunstigen, die
uit een zoo ver land komt op het gerucht van uw vermaarden naam, u zoekende als geneesmeester harer rampen.»
«Ik zal u niets antwoorden, schoone jonkvrouw,» antwoordde Don Quichote,
enoch naar iets van uwe belangen luisteren, vóór gij van den grond opstaat.»
ilk zal niet opstaan, heer,» antwoordde de bedrukte jonkvrouw,» als mij
door uwe hoffelijkheid niet eerst de gunst is verleend, die ik verzoek».
«Ik verleen u haar en sta haar u toe,» antwoordde Don Quichote, «mits zij
niet moet vervuld worden tot schade of ten nadeele van mijn Koning, van mijn
vaderland en van haar, die van mijn hart en vrijheid den sleutel bezit.»
«Het zal niet zijn tot schade of nadeel van hen, die gij noemt, mijn goede
,.

heer,» hervatte de droevige jonkvrouw : maar op dit oogenblik naderde Sancho
Panza het oor van zijn heer en zeide zachtjes tot hem : «Gij kunt haar stellig

de gunst toestaan, die zij vraagt, heer, want het is eene zaak van niets : het is
alleen maar een grooten reus te dooden, en zij, die het vraagt, is de hooge
Prinses Micomicona, Koningin van het groote koninkrijk van Micomicon in
Ethiopie.»
«Zij moge zijn wie zij wil,» antwoordde Don Quichote: ik zal doen wat mijn
plicht is en wat mijn geweten mij voorschrijft, overeenkomstig mijn beroep,» en
zich tot de jonkvrouw wendende, zeide hij : «Dat uw groote schoonheid opsta,
want ik beloof u de gunst, die gij mij zoudt willen vragen."
Dan is hetgeen ik vraag," zeide de jonkvrouw, „dat uwe grootmoedige persoon aanstonds met mij mede gaat waarheen ik u zal voeren ; en mij belove,
dat gij in geen ander avontuur, noch in eenig verzoek zult treden, voordat gij
mij wraak zult hebben verschaft op een verrader, die tegen alle goddelijk en
mnenschelijk recht mijn rijk overweldigd heeft."
verklaar, dat ik het toesta," antwoordde Don Quichote, „en dus kunt
gij, mevrouw, van nu af de droefgeestigheid, die u drukt, verbannen en maken
dat uw verflauwde hoop nieuwen moed en krachten verkrijge, want, met Gods
hulp en die van mijn arm, zult gij u weldra in uw koninkrijk hersteld zien, en
op den troon uwer aloude en groote heerschappij, in weerwil der schelmen, die
het mochten willen tegenwerken : en nu, de handen aan het werk, want in het talmen zegt men dat het gevaar pleegt te zitten."
De in nood verkeerende jonkvrouw deed haar uiterste best om hem de han„
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den te kussen, maar Don Quichote, die in alle opzichten een beleefd en hoffelijk ridder was, stond het volstrekt niet toe, maar deed haar opstaan en omhelsde haar met veel hoffelijkheid en beleefdheid ; daarop gelastte hij Sancho, den
buikriem van Rosin ante na te kijken en hem terstond ten volle te wapenen.
Sancho nam de wapenen, die als een trophee aan een boom hingen, en de riemen van het paard aangesnoerd hebbende, wapende hij zijn heer in een oogenblik , die, zich gewapend ziende, zeide : ,,Laat ons in Godsnaam van hier weg
gaan om deze aanzienlijke vrouw van dienst te zijn."
De barbier lag nog op zijn knieën, zijn uiterste best doende om zijn
lachen te verbergen en op te passen, dat zijn baard niet viel, met wiens
val wellicht allen in het bereiken van hun goed voornemen zouden gefaald
hebben, maar ziende, dat de gunst was toegestaan en wel met ijver, waar
Don Quichote zich bereidde om haar ten uitvoer te gaan brengen, stond
hij op, nam zijn dame met zijn andere hand vast en met hun beiden hielpen
zij haar op den muilezel ; aanstonds besteeg Don Quichote Rosinante en de
barbier klom op zijn rijdier, terwijl Sancho te voet bleef, waarbij hij opnieuw
het verlies voelde van het grauwtje door het gemis, dat hij er nu weder van
had ; maar alles duldde hij met genoegen, daar zijn heer hem nu op weg en
op het punt scheen van Keizer te worden ; zonder eenigen twijfel toch dacht
hij, dat hij met die Prinses moest gaan trouwen en minstens Koning van
Micomicon worden : alleen verdroot hem de gedachte, dat dit koninkrijk in
het Negerland lag, en het volk, dat men hem tot onderdanen zou geven, alien
negers moesten zijn, waarop hij echter dadelijk in zijn verbeelding een goed
middel vond en bij zichzelf zeide : Wat geef ik er om, of mijne onderdanen
negers zijn ? ik heb hen maar in schepen te laden en naar Spanje te brengen,
waar ik hen zal kunnen verkoopen en waar men mij hen contant zal betalen,
en met dat geld zal ik den een of anderen titel kunnen koopen of eenig ambt,
waarvan ik mijn geheele leven op mijn gemak kan leven. Daar kunt ge wel
bij gaan slapen, en er is geen verstand of kunde voor noodig om de zaken
zoo te schikken en om dertig- of tienduizend onderdanen te verkoopen in den
tijd van een handomdraaien : bij den Hemel, ik zal hen stelen, klein en groot,
of zooals ik zal kunnen, en hoe zwart zij ook zijn, ik zal hen wel wit of geel
krijgen ; komt maar hier, ik zuig al aan mijn vinger ! ,
Tegelijkertijd stapte hij zoo ingenomen
en zoo tevreden voort, dat hij de
i
moeite van te voet te reizen vergat. Dit alles zagen Cardenio en de pastoor
tusschen de doornstruiken, zonder te weten hoe zich bij hen te voegen ; maar
de pastoor, die een zeer vindingrijk man was, verzon dadelijk wat zij doen
moesten om hun wensch te bereiken, en dit was, dat hij met een schaar, die
hij in een kokertje bij zich had, met veel vlugheid Cardenio den baard afdeed,
hem een grijs wambuis aantrok, dat hij zelf droeg, en hem zijn zwarten mantel
gaf; hij zelf bleef in zijn broek en vest, en Cardenio was zoo anders, dan hij
te voren leek, dat hijzelf zich niet zou hebben herkend al had hij zich in een
spiegel gezien. Dit gedaan zijnde, terwijl de anderen reeds vooruit waren gegaan, en zij zich verkleedden, kwamen zij nog gemakkelijk vóór hen op den
heirweg uit, doordat de distels en slechte plaatsen in die streken niet toelieten,
dat lieden te paard zoo goed vooruitkwamen, als zij die te voet gingen. Om
kort te gaan, zij gingen de vlakte in aan den uitgang van het gebergte ; en
zoodra Don Quichote en zijn gezelschap daaruit te voorschijn kwamen, begon
de pastoor hem zeer op zijn gemak aan te zien, teekenen gevende, dat hij
hem herkende ; en na hem een goede poos te hebben staan aankijken, liep hij
.
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met open armen naar hem toe, terwijl hij luide riep : «Hoe verblijdt mij de
ontmoeting van den spiegel der ridderschap, van mijn goeden landsman Don
Quichote van de Mancha, der bloem en den roem der wellevendheid, den beschermer van hen, die in nood verkeeren, de kern der dolende ridders.»
Dit zeggende, hield hij de knie van het linkerbeen van Don Quichote omvat, die, verbaasd over hetgeen hij dien man zag doen en hoorde zeggen, hem
met aandacht aanstaarde en, hem eindelijk herkennende, als versteend stond van
hem te zien, terwijl hij alle moeite deed om af te stijgen, maar de pastoor liet
het niet toe, zoodat Don Quichote zeide : «Laat mij los, mijnheer de licenciaat,
het is niet redelijk, dat ik te paard zit en dat zulk een eerwaardig man als gij
te voet gaat.»
«Dat zal ik volstrekt niet toestaan,» zeide de pastoor ; «uwe grootheid zitte
te paard, daar gij te paard de grootste daden en avonturen verricht, die in
onzen tijd gezien zijn ; ik voor mij, ofschoon een onwaardig priester, zal tevreden zijn als ik achter op een dezer muildieren mag klimmen van die heeren,
die met u reizen, indien het hun niet lastig is ; dan zal ik maar denken, dat
ik rijd op het paard Pegasus of op deii zebra of het strijdros, waarop die vermaarde Moor Muzaraque reed, die nog tot op dezen dag betooverd ligt in den
grooten berg Zulema, niet verre van het groote Cómpluto :»
«Tk zou daar zooveel niet achter gezocht hebben, mijnheer de licenciaat,»
antwoordde Don Quichote ; «en ik weet, dat mevrouw de Prinses wel zoo goed
zal willen zijn uit mijn naam haar schildknaap te bevelen, dat hij u den zadel
van zijn muildier afsta, terwijl hij zich achterop zal kunnen voegen, als het
coat toelaat.»
«Zeker, laat het dat toe, naar ik meen,» antwoordde de Prinses, «ook weet
ik, dat het niet noodig zal zijn het aan mijnheer mijn schildknaap te gelasten,
daar hij zoo wellevend is, dat hij niet zal toestaan, dat een geestelijke te voet
gaat, wanneer hij rijden kan.»
(Zoo is het ook,» antwoordde de barbier ; en aanstonds afstijgend, noodigde
hij den pastoor in den zadel, en deze nam er op plaats, zonder zich lang te
laten bidden ; doch het ongeluk wilde, dat, toen de barbier achterop steeg,
de muilezel, die eigenlijk maar gehuurd was, wat voldoende is, om zijn slechtheid te bewijzen, de achterpooten even oplichtte en twee schoppen in de lucht
gaf, die als zij op de borst van • meester Nikolaas waren aangekomen of op zijn
hoofd, hij den tocht, en Don Quichote op den koop toe, naar den duivel gewenscht zou hebben. Niettemin deden zij hem zoo schrikken. dat hij ter aarde
viel met zoo weinig zorg voor zijn baard, dat deze hem op den grond ontviel,
en toen hij zich daarvan beroofd zag, wist hij geen anderen raad, dan dat hij
zich haastte om zijn gelaat met beide handen te bedekken en te klagen, dat
zijn kiezen verbrijzeld waren. Toen Don Quichote den heelen baard, zonder
kinnebakken en zonder bloed, ver van het gelaat van den gevallen schildknaap
zag liggen, riep hij uit : «Zoo waar ik leef, zie hier een groot wonder ! zijn
baard is vernield en van zijn gezicht gerukt, alsof hij afgeschoren was.»I
De pastoor, het gevaar ziende, dat zijn uitvinding liep van ontdekt te worden, spoedde zich aanstonds naar den baard en ging er mede heen, waar
meester Nikolaas nog lag te schreeuwen, en met ééne handgreep, 's mans hoofd
tegen zijne borst steunende, hechtte hij hem weder vast, er eenige woorden
over mompelend, welke hij een tooverspreuk noemde, geschikt om baarden
vast te hechten, zooals zij aanstonds zouden ontwaren ; zoodra hij aangezet was,
verwijderde hij zich en de barbier was weder zoo goed gebaard en zoo frisch
DON QUICHOTE.
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als te voren, iets waarover Don Quichote uitermate verbaasd was, terwijl hij
den Pastoor verzocht, hem bij gelegenheid die tooverspreuk te leeren, want
hij begreep, dat hare kracht zich verder moest uitstrekken dan om baarden
vast te hechten, daar het duidelijk was, dat, waar de baard verloren werd, het
vleesch gewond en geschonden moest zijn, en daar zij het genas, zij tot meer
dan baarden dienstig was.
«Zoo is het ook,» zeide de pastoor ; en hij beloofde hem haar bij de eerste
gelegenheid te zullen leeren.
Men sprak toen af, dat voor het oogenblik de pastoor zou rijden, en zij met
hun drieën elkaar om beurten zouden aflossen, tot zij aan de herberg kwamen,
die omstreeks twee Tnijlen vandaar verwijderd was. Terwijl er dus drie te paard
zaten, namelijk Don Quichote, de Prinses en de Pastoor, en drie te voet gingen, Cardenio, de barbier en Sancho Panza, zeide Don Quichote tot de jonkvrouw, «Mevrouw, geleid ons nu waarheen het u lust."
VOOrdat zij antwoordde, zeide de licenciaat : «Naar welk koninkrijk wil uwe
heerlijkheid ons geleiden ? is het soms naar dat van Micornicon ? dat moet wel
zoo zijn, of ik weet weinig van koninkrijken.
Zij, die steeds bij de hand was, begreep dat zij ja moest antwoorden, en dus
zeide zij : «ja, heer, naar dat koninkrijk voert mijn weg.»
«Als dat zoo is,» zeide de Pastoor, «moeten wij midden door mijn dorp en
vandaar kunt gij den weg naar Carthagena nemen, waar gij u op goed fortuin
kunt inschepen ; wanneer er dan een voorspoedige wind is en een kalme zee,
zonder stormen, kunt gij in niet veel minder dan negen jaren in het gezicht
zijn van het groote meer Meona, ik meen Maeotis, dat weinig minder dan honderd dagreizen aan dezen kant ligt van het koninkrijk van uwe grootheid.»
«U bedriegt zich, mijnheer,' zeide zij : «het is nog geen twee jaren geleden,
dat ik vandaar vertrok, en waarlijk, ik had nooit goed weder ; en desondanks
heb ik te zien gekregen wat ik zoo zeer wenschte, namelijk mijnheer Don Quichote van de Mancha, van wien de mare mij ter oore kwam, noodra ik den
voet in Spanje zette : zij bewoog mij hem op te zoeken, om mij aan zijn hoffelijkheid- aan te bevelen en mijn goed recht aan de dapperheid van zijn onoverwinnelijken arm toe te vertrouwen.»
«Genoeg ! staak die lofspraak op mij ! — zeide Don Quichote, «want ik ben
een vijand van elk soort van vleierij, en al is dit het ook niet, toch worden
mijn kiesche ooren door zulke taal gehinderd ; wat ik u zeggen kan, mevrouw,
is dit : hetzij ik dapperheid bezit of niet : die welke ik mag hebben of niet hebben, zal besteed worden in uw dienst, tot ik er mijn leven bij inschiet; en dit
dus daarlatende tot de tijd aangebroken is, verzoek ik mijnhner den licenciaat
mij te zeggen, welke reden hem naar deze streken heeft gebracht, zoo alleen,
zoo zonder bedienden en zoo licht gekleed, dat ik er verbaasd van sta?»
«Hierop zal ik met weinig woorden antwoorden,» hernam de pastoor : «u
moet weten, heer Don Quichote, dat ik en meester Nikolaas, onze vriend en
barbier, naar Sevilla gingen om een som geld te ontvangen, die een neef van
mij, welke vele jaren geleden naar Indië is gegaan, mij gezonden had en wel
zooveel, dat zij meer dan zestigduizend onsen beproefd metaal bedraagt, hetgeen
heel wat is : gisteren door deze streken reizende kwamen ons vier struikroovers
tegen en plunderden ons tot den baard toe uit ; ja, zij plukten ons dermate, dat
de barbier een valschen moest aandoen en ook dezen jonkman, die hier gaat,
op Cardenio wijzend, kleedden zij fraai uit ; het mooie is echter. dat in deze
heele landstreek het gerucht loopt, dat zij, die ons beroofden, galeiboeven zijn,
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die ongeveer in ditzelfde oord door zulk een dapper man bevrijd werden, dat
hij, ondanks de commissaris en de wachters, hen allen verloste ; zonder
twijfel moet hij van zijn verstand beroofd zijn geweest of een even groote schurk
zijn als zijzelven, of wel een mensch zonder hart en zonder geweten, daar hij
den wolf verkoos los te laten onder de schapen, de vos onder de kippen, de
vlieg op den honig ; hij verkoos het Gerecht op te lichten en zijn Koning en
geboren heer tegen te streven, daar het was tegen diens rechtvaardige geboden;
hij verkoos, zeg ik, aan de galeien haar bemanning te onthouden en de heilige Hermandad in opschudding te brengen, die sedert vele jaren rust genoot;
hij verkoos eindelijk een daad te bedrijven, waardoor men zijn ziel verliest en
zijn lichaam niet wint.»
Sancho had den pastoor en den barbier het avontuur van de galeiboeven verteld, dat zijn meester met zooveel roem ten einde bracht, en zoo was de pastoor
in de gelegenheid het mede te deelen ten einde te zien, wat Don Quichote zou
doen of zeggen. Deze veranderde van kleur bij ieder woord en durfde niet te
zeggen, dat hij de bevrijder was geweest van die goede lieden. ( Dezen dan,
zeide de pastoor, zwaren het, die ons beroofden, en God en Zijn barmhartigheid vergeve het hem, die hen niet liet vervoeren naar de strafplaats, waar zij
thuis hoorden.)

HOOFDSTUK XXX.
Over het verstand der schoone Dorothea en andere aangename
en grappige zaken.
Nauwelijks had de pastoor geëindigd, of Sancho zeide : Bij mijn trouw, mijnheer de licenciaat, degene, die deze daad bedreef was mijn meester en niet,
omdat ik het. hem niet van te voren zeide en hem aanraadde, goed toe te zien
wat hij deed, en dat het zonde was, hun de vrijheid te geven, want dat allen
daarheen gingen als groote bandieten.'
cDomoor,1 zeide Don Quichote, tden dolenden ridders raakt het niet en het
gaat hun niet aan zich te vergewissen of de bedroefden, geboeiden en onderdrukten, die zij op hun wegen ontmoetn, in die hoedanigheid gaan, dan wel
omdat zij het verdienden ; hun taak is eenvoudig hen te helpen als hulpbehoevenden, de oogen vestigend op hun rampen en niet op hun schurkerijen. Ik
ontmoette een groep bedrukte en ongelukkige lieden en ik deed hun wat mijn
godsdienst mij gebiedt, en overigens mag er van komen wat wil; en wie het
kwalijk mag genomen hebben, behoudens de heilige waardigheid van mijnheer
den licenciaat en zijne geëerde persoon, die zeg ik, dat weinig kennis heeft van
den gang van het ridderwezen en dat hij liegt als een bastaard ; dit zal ik hem
leeren met mijn degen, zoover die hem maar bereiken kan.»
Dit zeide hij, zich vastzettend in de stijgbeugels en zijn helm verplaatsend, want het scheerbekken, dat naar zijn meening de helm van
Mambrino was, hing voor aan zijn zadelknop totdat hij het zou hebben laten
herstellen van de beschadiging door de galeiboeven er aan toegebracht. Dorothea, die verstandig was en zeer geestig, en reeds bekend met het gebrek
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aan verstand van Don Quichote en wist dat allen hem voor den gek hielden,
behalve Sancho Panza, wilde niet onderdoen, en hem zoo boos ziende, zeide
zij tot hem : «Heer ridder, gelieve te denken aan de gunst, welke gij mij beloofd hebt, en dat gij u dus niet kunt mengen in een ander avontuur, hoe
dringend het ook zijn moge: stel uw gemoed tevreden, daar mijnheer de licentiaat, als hij geweten had, dat de galeiboeven door dezen overwonnen arm bevrijd waren, zich den mond met drie steken zou hebben toegenaaid en zich
nog driemaal op de tong gebeten, liever dan een woord te hebben gezegd, dat
u kon beleedigen. »
«Dat zweer ik,' zeide de pastoor, «ik had mij nog liever een knevel afgeschoren.»
«Ik zal zwijgen, mevrouw,» zeide Don Quichote, «en den billijken toom onderdrukken, die reeds in mijn gemoed was ontstoken, en ik zal kalm en stil
mijn weg voortzetten, tot ik de u toegezegde gunst zal hebben vervuld ; maar
als belooning voor dit goede voornemen smeek ik u mij te zeggen, indien het
u niet hindert : Wat is uw leed en hoevele, welke en hoe zijn de personen, op
welke i k u de verschuldigde, voldoende en geheele wraak moet verschaffen ?"
Dat zal ik gaarne doen," antwoordde Dorothea, als het u niet verdriet treurige lotgevallen en rampen aan te hooren."
„Het zal mij niet verdrieten, mevrouw," antwoordde Don Quichote.
Waarop Dorothea hervatte : ,,Indien dit zoo is, verzoek ik u oplettend te zijn."
Nauwelijks had zij dit gezegd, of Cardenio en de barbier kwamen naast haar,
nieuwsgierig om te weten hoe de vernuftige Dorothea hare geschiedenis zou
verzinnen, en hetzelfde deed Sancho, die evenzeer door haar misleid werd als
zijn meester ; en nadat zij zich recht in haar zadel had gezet en zich had voorbereid met hoesten en andere gebaren, begon zij met veel bevalligheid in dezer
voege te spreken :
„In de eerste plaats, heeren, moet gij weten, dat ik heet ...." hier hield zij
een oogenblik op, daar zij den naam vergeten had, dien de pastoor haar had
gegeven : maar hij kwam haar te hulp, want hij begreep, waar het haar schortte, en zeide : 't Is geen wonder, mevrouw, dat u in verwarring en verlegenheid
geraakt, wanneer gij uw rampspoeden verhaalt ; want het ligt in hun aard van
dikwijls het geheugen te ontnemen aan wie zij mishandelen, zoodat zij zich zelfs
hun eigen namen niet herinneren, zooals zij het met uwe groote heerlijkheid
hebben gedaan, die vergeten is dat zij de Prinses Micomicona heet, wettige
erfgename van het groote rijk van Micomicon : met deze herinnering kan uwe
grootheid nu gemakkelijk in uw smartvol geheugen alles terugbrengen, wat gij
moogt willen verhalen."
„Zoo is het inderdaad," antwoordde de jonkvrouw, „en van nu af geloof ik,
dat het niet noodig zal zijn, mij in iets voort te helpen, daar ik niet mijn
waarachtige geschiedenis nu wel goed terecht zal komen : deze is dan, dat de
Koning, mijn vader, die Tinacrio de Wijze heette, zeer ervaren was in wat men
de tooverkunst noemt en door zijn wetenschap wist, dat mijn moeder, de Koningin Xamarillo, vóór hem moest sterven en dat ook hij weinig tijds daarna
moest overlijden en ik als een wees achterblijven ; maar hij zeide, dat dit hem
niet zoo zeer hinderde, als hem de zeer zekere wetenschap in verlegenheid
bracht, dat een vervaarlijke reus, heer van een groot eiland, dat grenst aan
ons koninkrijk, genaamd Pandafilando met den Donkeren Blik (want het is
een bewezen zaak, dat, ofschoon zijn oogen op hun plaats en recht staan, hij
altijd verkeerd kijkt alsof hij scheel was, en dat doet hij met een boos opzet,
om vrees en schrik in te boezeroen aan dengene, dien hij aankijkt :) ik zeg, dat
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hij wist, dat die reus, als hij mijn verlatenheid zou vernemen, met een groote
macht naar mijn rijk moest oversteken en het mij geheel afnemen, zonder mij
een dorpje over te laten om mij in te verschuilen ; maar ik kon al die rampen
ontgaan, als ik met hem wilde trouwen ; naar hij echter vernam, dacht hij
nooit, dat ik lust zou krijgen om zulk een ongelijk huwelijk aan te gaan : en
hierin sprak hij de zuivere waarheid, want nooit is het mij in de gedachte
gekomen, met dien reus te trouwen, nog met eenigen anderen, hoe groot
en vervaarlijk hij ook zijn mocht. Mijn vader zeide ook, dat wanneer hij dood
zou zijn en ik zou zien, dat Pandafilando naar mijn rijk begon over te steken,
ik niet moest beproeven, mij in staat van verdediging te stellen, daar dit
mijn verderf zou wezen, maar dat ik vrij het rijk aan hem moest overlaten,
wilde ik den dood en den geheelen ondergang voorkomen van mijn goede en
trouwe onderdanen ; het zou toch niet mogelijk zijn mij tegen de duivelsche
kracht van den reus te verdedigen ; maar ik moest mij aanstonds met eenige
der mijnen op weg naar Spanje begeven, waar ik de bevrijding mijner rampen
zou vinden in een dolend ridder, wiens faam zich in dien tijd over dat geheele rijk zou uitbreiden en die moest heeten. indien ik mij goed herinner,
Don Kapotte of Don Hoezotte."
„Don Quichote zal hij gezegd hebben, mevrouw," riep Sancho Panza : „of
anders genoemd de ridder van de Droevige Figuur."
Zoo is het inderdaad," zeide Dorotheo : Ik voeg er bij, dat hij lang van
gestalte moest zijn, schraal van gezicht, en dat hij in de rechterzijde onder den
linkerschouder, of daaromstreeks, een bruin vlekje moest hebben met eenige
haren als borstels."
Toen hij dit hoorde, zeide Don Quichote tot zijn schildknecht : „Kom hier,
zoon Sancho, help mij uitkleeden, want ik wil eens zien, of ik de ridder ben,
van wien die wijze koning geprofeteerd heeft."
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,,wel, waarom zich uitkleeden ?" vroeg Dorothea.
„Om te zien, of ik dat vlekje heb, waarvan uw vader sprak," antwoordde

Don Quichote.
„Daar behoeft gij u niet om uit te kleeden," zeide Sancho, „want ik weet,
dat u een vlekje zooals het aangeduide heeft, midden op de ruggegraat, wat een
teeken is van een krachtvol man te zijn."
„Dit is genoeg," zeide Dorothea, „onder vrienden moet men niet op kleinigheden zien, en of het op den schouder is, dan wel op de ruggegraat, verschilt
weinig ; genoeg, dat er een vlekje is, en het mag zijn waar het wil, want het is
één vleesch : en zonder twijfel trof mijn goede vader doel in alles en heb
ik doel getroffen met mij aan te bevelen aan mijnheer Don Quichote, dat hij
degene is, van wien mijn vader sprak, daar de kenteekenen van zijn gelaat
overeenkomen met die van de vermaardheid, welke deze ridder bezit, niet alleen
in Spanje, maar ook in de geheele Mancha, want nauwelijks was ik te Ossuna
aan wal gestapt of ik hoorde van zooveel daden van hem gewagen, dat mijn
hart mij dadelijk zeide, dat hij dezelfde was, dien ik kwam zoeken."
«Maar hoe stapte u te Ossuna aan wal, mevrouw ?» vroeg Don Quichote,
«daar dat geen zeehaven is.»
Voordat Dorothea echter antwoordde, nam de pastoor het woord op en
zeide : «Mevrouw de Prinses zal hebben willen zeggen, dat sedert zij te Malaga
aan wal stapte, de eerste plaats, waar zij berichten over u kreeg, Ossuna was."
Dat wilde ik zeggen," zeide Dorothea.
dat doet de deur toe," zesde de pastoor, ,,en uwe majesteit ga voort."
En
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Ik heb niet voort te gaan," antwoordde Dorothea, .,,dan dat ik ten slotte
zoo gelukkig ben geweest mijnheer Don Quichote te vinden, dat ik mij reeds
beschouw als Koningin en meesteres van mijn geheele koninkrijk, daar hij
met zijn hoffelijkheid en grootmoedigheid mij de gunst beloofd heeft, met mij
mede te gaan, waarheen ik hem zal leiden, hetwelk nergens anders heen zal
zijn, dan hem voor Pandafilando met den Donkeren Blik te stellen, opdat hij
hem doode en mij teruggeve wat die reus mij zoo onrechtmatig heeft ontroofd
daar dit alles slechts voor het vragen moet gebeuren, omdat mijn goede vader
Tinacrio de Wijze het zoo geprofeteerd en ook gezegd heeft en het in geschrifte
nagelaten in Chaldeeuwsche of Grieksche letters, want ik kan ze niet lezen,
dat, indien die ridder van de profetie, na den reus te hebben onthalsd, met
mij mocht willen trouwen, ik mij dan dadelijk zonder eenige tegenwerping zou
overgeven als zijn wettige echtgenoote en hem het bezit van mijn rijk schenken
tegelijk met dat mijner persoon."
Wat dunkt u vriend Sancho ?" zeide hierop Don Quichote, „hoort gij wel
wat er gebeurt ? zeide ik het u niet ? zie nu, of wij nu niet een koninkrijk
hebben om te beheerschen en een Koningin om mede te trouwen."
„Dat zweer ik," riep Sancho, ,,hij deugt tot niets, die niet aanstonds
trouwt na mijnheer Pantalonvando's keel afgesneden te hebben, want ik verzeker
u, zij is leelijk, de koningin : werden al de vlooien in mijn bed maar zoo !"
Dit zeggende deed hij twee luchtsprongen, met teekenen van het grootste
genoegen, greep het muildier van Dorothea bij de teugels en haar stil houdend,
knielde hij voor haar neder, haar biddend, hem hare handen te reiken om ze te
kussen, ten teeken, dat hij haar aannam als zijn Koningin en meesteres.
Wie der omstanders moest niet lachen toen hij de dwaasheid zag van den
meester en de onnoozelheid van den dienaar ? Dorothea stak hem werkelijk
hare handen toe en beloofde hem een groot heer te zullen maken in haar koninkrijk zoodra de Hemel zoo goed was het haar te laten herkrijgen en weder
in bezit nemen.
Sancho zeide haar dank in zulke bewoordingen, dat hij bij allen den lachlust
vernieuwde.
heeren," ging Dorothea voort, „is mijn geschiedenis : alleen blijft mij
nog over u te zeggen, dat mij van al de personen, die ik ter mijner begeleiding
uit mijn rijk medenam, niemand is overgebleven, dan alleen deze welgebaarde
schildknaap, want allen verdronken in een hevigen storm, dien wij doorstonden
in het gezicht der haven ; hij en ik kwamen op twee planken aan land als
door een wonder, en zoo is alles wonder en geheimzinnigheid in mijn levensloop, gelijk gij hebt opgemerkt ; ben ik in eenig opzicht te uitvoerig geweest
of niet zoo nauwkeurig als ik moest, wijt de schuld dan aan hetgeen mijnheer
de licenciaat zeide in het begin van mijn verhaal, dat de gestadige en buitengewone rampen het geheugen verzwakken van degenen, die ze ondergaan."
„Zij zullen het mij niet ontrooven, hooge en moedige jonkvrouw," zeide
Don Quichote, „ik zal ze dulden om u te dienen, hoe groot en ongehoord zij
ook zijn ! en zoo bevestig ik u opnieuw de gunst, die ik u beloofd heb, en
zweer ik met u te zullen gaan naar het einde der wereld, tot ik mij in de tegenwoordigheid bevind van uwen wreeden vijand, dien ik, met Gods hulp en
met die van mijn arm, den trotschen kop denk af te houwen met de scherpte
van dit, ik wil niet zeggen goede zwaard,dank zij Gines van Passamonte, die
mij het mijne ontnam ;" dit laatste zeide hij binnensmonds, en ging aldus voort
„en nadat ik het zal hebben afgehouwen en u in het vreedzaam bezit van uw
Ti)k hersteld, zal het aan uwen wil zijn overgelaten met uwe persoon te doen,
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waartoe gij het meeste lust zult hebben, want zoolang mijn geheugen vervuld,
mijne genegenheid gevangen, mijn verstand verloren zal zijn voor die .... en
ik zeg niets meer, is het niet mogelijk, dat ik, zelfs in gedachten, een huwelijk
aanvaard, al ware het met den vogel phoenix."
Sancho stemde zoo weinig in met hetgeen zijn meester het laatst zeide, betrekkelijk zijn niet willen trouwen, dat hij, met grooten toom zijn stem verheffend, zeide : „Ik ben in gemoede overtuigd en ik zweer, dat gij, heer Don Quichote, uw verstand niet ten volle bezit : want hoe is het mogelijk, dat u aarzelt,
met zulk een hooge Prinses als deze is, te trouwen ? denkt gij, dat de fortuin
u elk oogenblik zulk een geluk zal aanbieden als wat zij u thans voorstelt ? is
jonkvrouw Dulcinea schooner ? neen voorzeker, dat scheelt minstens de helft,
en ik durf zeggen, dat zij niet bij den schoen komt van haar die hier voor
ons is : zoo zal ik slecht het graafschap krijgen, daar ik op hoop, indien gij ingemaakte vruchten in de zee gaat zoeken : trouwen ! aanstonds trouwen ! ik verzoek
het u bij den satan, en neem dat koninkrijk, dat daar zoo maar in uw handen
komt, en Koning geworden, maak mij dan Markgraaf of Commissaris ; anders
hale de duivel den heelen rommel !"
Don Quichote, zulke lastertaal hoorende spreken tegen zijn dame Dulcinea,
kon het niet dulden, en zijn lans opheffend, zonder tot Sancho een woord te
spreken en zonder tot hem te zeggen : „Wees voorzichtig !" gaf hij hem twee
zulke slagen, dat hij hem op den grond wierp, en ware het niet geweest, dat
Dorothea hem toeschreeuwde op te houden, zou hij hem ongetwijfeld van het
leven hebben beroofd. ,,Denkt gij, lage boer," zoo riep hij eindelijk tot hem,
dat ik steeds met de handen in den schoot kan blijven zitten en dat het altijd
bij u misdoen moet zijn en bij mij vergeven ? zeker denkt gij dat, verworpen schobbejak, want dat zijt gij zonder twijfel, daar gij de onvergelijkelijke Dulcinea op uw tong hebt genomen. Weet gij niet, schoft, smeerlap, dat
,,

indien het niet ware door de dapperheid, die zij in mijn arm stort, ik de kracht
niet zou hebben om een vloo te dooden ? Zeg, lasteraar met uw addertong,
wie denkt gij, dat dat koninkrijk heeft gewonnen, en het hoofd van dien reus

afgehouwen en u Markgraaf gemaakt (want dat alles houd ik al voor gedaan)
wie anders dande dapperheid van Dulcinea, mijn arm nemende tot het werktuig
harer daden ? Zij strijdt in mij en overwint in mij, en ik leef en adem in haar,
en heb in haar mijn leven en mijn bestaan. En gij, slechte bastaard, wat zijt
gij ondankbaar, die u uit het stof der aarde verheven ziet om een getiteld heer
te zijn, en die zulk een goed werk beantwoordt met kwaad te spreken van
degene die het aan u verrichtte 1"
Sancho was niet zoo mishandeld, dat hij wel alles hoorde wat zijn meester
hem zeide, en met eenigen spoed opstaande, ging hij zich plaatsen achter den
klepper van Dorothea en sprak van daar tot zijn meester : eZeg mij, heer. indien u besloten is niet te trouwen met deze groote Prinses, dan is het duidelijk,
dat het rijk u niet zal toekomen, en dit niet gebeurende, welke giften kunt gij
mij dan schenken ? Dit is het, waarover ik
i mij beklaag : u huwe maar een,
twee, drie, deze Koningin, nu wij haar hier hebben, alsof zij uit de lucht is
komen vallen ; daarna kunt gij terugkeeren naar jonkvrouw Dulcinea ; er moeten
toch koningen in de wereld geweest zijn, die bijwijven gehad hebben. Wat de schoonheid betreft, stel ik mij geen partij, want waarlijk, als ik daarvan moet spreken,
komen beiden mij wel voor, ofschoon ik nooit de jonkvrouw Dulcinea gezien heb."
„Hoe! hebt gij haar nooit gezien, valsche lasteraar ?" riep Don Quichote,
terwijl gij mij zooeven een boodschap van haar hebt gebracht ?
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Ik meen, dat ik haar niet zoo op mijn gemak gezien heb," zeide Sancho,
idat ik bijzonder op hare schoonheid en op hare goede hoedanigheden, stuk
voor stuk, kan hebben gelet, maar zoo oppervlakkig komt zij mij wel voor.»
Nu verontschuldig ik u," hernam Don Quichote ; (vergeef mij het verdriet,
dat ik u heb aangedaan, maar de eerste bewegingen liggen niet in de macht
der menschen."
„Dat zie ik," hernam Sancho, (zoo is ook in mij de praatlust altijd eene
eerste beweging en ik kan niet laten ten minste eenmaal te zeggen wat mij op
de tong komt."
Met dat al," zeide Don Quichote, ,zie toe, Sancho, op hetgeen gij praat,
want de kruik gaat zoo lang te water .... en meer zeg ik u niet."
( Het is goed,» antwoordde Sancho, ,,er is een God in den hemel, die de
streken gadeslaat, en die beoordeelen zal wie meer kwaad doet, ik met niet
goed te spreken of u met zoo te handelen."
Laat het genoeg zijn," zeide Dorothea, ,,ga, Sancho, kus uwen heer de
hand en vraag hem vergiffenis ; en wees voortaan nauwlettender in uwe loftuitingen en berispingen ; spreek ook geen kwaad van die jonkvrouw Tobosa,
die ik niet ken dan om tot haar dienst te zijn, en stel vertrouwen op God,
dat u geen gebied zal ontbreken, waar gij kunt leven als een Vorst."
Sancho ging met gebogen hoofd en verzocht de hand van zijn heer : deze
reikte haar hem met een kalm gebaar toe en nadat Sancho haar gekust had,
schonk zijn heer hem zijn zegen en verzocht hem wat vooruit te gaan, hij had
hem iets te vragen en zaken van veel gewicht met hem te bespreken. Sancho
deed zulks, zij gingen te zamen wat vooruit en Don Quichote zeide tot hem :
„Sedert gij teruggekomen zijt, heb ik nog geen tijd of gelegenheid gehad u
naar vele bijzonderheden te vragen betreffende de zending, die gij volbracht
hebt, en het antwoord, dat gij medebracht ; en nu, daar de fortuin ons tijd en
gelegenheid heeft verschaft, onthoud mij nu het geluk niet, dat gij mij met
zulke goede berichten kunt verschaffen."
„U moogt vragen wat gij wilt," antwoordde Sancho ; ik zal van alles goede
uitkomst geven ; maar ik smeek u, heer, voortaan niet meer zoo wraakzuchtig
te zijn."
,,waarom zegt gij dat, Sancho ?" vroeg Don Quichote.
,,Ik zeg dit," antwoordde hij, ,,omdat die slagen van zooeven meer waren
om het krakeel, dat de duivel ons verleden nacht veroorzaakte, dan om hetgeen ik zeide ten nadeele van jonkvrouw Dulcinea, die ik bemin en vereer als
een reliquie, ofschoon zij het misschien niet worden zal, maar alleen omdat zij
iets is van uwe Hoogheid."
„Kom uw geheele leven op dat onderwerp niet terug, Sancho," zeide Don
Quichote, _ - „want het doet mij verdriet ; ik heb het toen vergeven, en gij weet
wel wat men gewoonlijk zegt : na nieuwe zonde, nieuwe boete."
Terwijl dit plaats had, zagen zij op den weg, dien zij volgden, een man aan
komen rijden op een ezel; en toen hij naderbij kwam, scheen het hun toe,
dat het een heiden was ; maar Sancho Panza, die overal, waar hij ezels zag,
zijn oogen en zijn ziel er niet van af kon wenden, had nauwelijks den man
gezien, of hij herkende hem voor Gines van Passamonte, en door den draad
van den heiden vond hij het kluwen van zijn ezel, gelijk het dan ook inderdaad was, want het was het grauwtje, waarop Passamonte reed : om niet herkend te worden en den ezel te kunnen verkoopen, had hij de kleeding van een
heiden aangetrokken, wier taal en nog vele andere hij kon spreken alsof het
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zijn moedertaal was. Zoodra Sancho hem zag, herkende hij hem, en nauwelijks
had hij hem gezien en herkend of hij schreeuwde hem luidkeels toe : ,,Ha,
dief van 'n Ginesillo, geef hier mijn eigendom, laat mijn leven los, bezwaar u
niet met wat mij verlicht, laat mijn ezel gaan, laat mijn genoegen gaan ; weg,
bastaard ! ga weg, dief, en laat varen wat het uwe niet is !"
Zooveel woorden en verwijten waren niet noodig, want bij het eerste sprong
Gines er reeds af, en een draf nemende die op een stormloop geleek, was hij
in een oogenblik weg en uit aller gezicht verdwenen. Sancho liep naar zijn
grauwtje en het omhelzende, zeide hij : «Hoe hebt gij het gemaakt, mijn lieveling,
grauwtje van mijn oogen, mijn meelgezel?» en tevens kuste en liefkoosde hij het,
alsof het een mensch was ; de ezel zweeg en liet zich door Sancho kussen en
liefkozen, zonder hem een enkel woord te antwoorden. Allen kwamen naderbij
en wenschten hem geluk met de vondst van het grauwtje, vooral Don Quichote,
die hem zeide, dat hij daarom de belofte van de drie veulens niet vernietigde.
:Sancho zeide hem dank. Terwijl zij beiden deze gesprekken hielden, zeide de
pastoor tot Dorothea, dat zij zeer veel verstand getoond had, zoowel in het
verhaal, als in deszelfs kortheid en in de overeenkomst die het had met de
ridderromans.
Zij antwoordde, dat zij zich dikwijls vermaakt had met ze te lezen ; maar dat
zij niet wist, welke de zeeprovinciën en havens waren, en zij daarom maar op
de gis had gezegd, dat zij te Ossuna aan land was gestapt.
«Dat begreep ik wel,» zeide de pastoor, ten daarom kwam ik u aanstonds te
hulp met te zeggen wat ik zeide, waardoor alles terecht kwam. Maar is het niet
zonderling te zien met welk een gemak deze ongelukkige edelman al deze verzinselen en leugens gelooft, alleen omdat ze in den stijl en de manier van de
dwaasheden zijner boeken zijn gesteld!»
«Zeker is het dat,» zeide Cardenio, «en het is iets zeldzaams en zoo ongehoords, dat ik niet weet, of mijn verstand, om het leugenachtig te verzinnen
en uit te vinden, wel scherpzinnig genoeg zou zijn om er op te komen.
«Maar er komt nog iets bij,» zeide de pastoor, «namelijk, wanneer men, buiten de onnoozelheden, welke deze goede edelman zegt omtrent zijn dwaasheid,
iets anders met hem behandelt, redeneert hij zeer goed en toont, dat hij een
zeer helder en gezond verstand bezit, zoodat, wanneer men zijn ridderzaken maar
niet aanroert, niemand hem anders zal beoordeeien, dan als met een zeer goed
verstand begaafd. '
Terwijl zij dit gesprek voerden, vervolgde Don Quichote het zijne en zeide
tot Sancho : «Werpen wij, vriend Panza, onze kleine twisten over boord en zeg
mij nu, zonder te denken aan knorrigheid of eenigen wrok, wanneer en hoe
vondt gij Dulcinea ? wat deed zij ? wat zeide gij haar ? wat antwoordde zij u ?
welk gezicht zette zij, toen zij mijn brief las ? wie schreef hem voor u over ? en
alles wat gij denkt, dat in dit geval waard was om geweten, gevraagd of beantwoord te worden, zonder dat gij er iets bijvoegt of liegt, om mij pleizier te
doen, of iets verzwijgt, ten einde het mij niet te ontnemen.» .
«Heer,» antwoordde Sancho, «als ik u de waarheid moet zeggen, den brief
schreef niemand over, omdat ik g een brief medenam.»
«Het is zooals gij zegt,» zeide Don Quichote, «want het zakboekje, waarin
ik hem schreef, vond ik, twee dagen na uw vertrek, in mijn bezit, wat mij zeer
groot verdriet deed, omdat gij niet moest weten wat te doen, wanneer gij u
zonder brief bevondt, en ik dacht steeds, dat gij zoudt terugkeeren van de plaats,
waar ge hem zoudt missen.»
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«Dat zou ik ook gedaan hebben, antwoordde Sancho, «als ik hem niet van
buiten had geleerd toen u hem mij voorlas, zoodat ik hem opzeide voor een
koster, die hem, naar mijn v66rzeggen, zoo letterlijk opschreef, dat hij zeide, al
zijn leven, ofschoon hij veel banbrieven gelezen had, nooit zulk een mooien
brief gezien of gelezen te hebben als dezen.'
«En kent gij hem nu nog van buiten, Sancho, vroeg Don Quichote.
«Neen, heer,' antwoordde Sancho, «want nadat ik hem had voorgezegd, be
als ik hem te vergeten, daar ik zag, dat het verder niet meer noodig was en
als ik er mij nog iets van herinner, dan is het dat van de gewrevene, ik meen
verhevene vrouwe, en het slot : de uwe tot aan den dood, de Ridder van de
Droevige Figuur ; en tusschen die twee dingen plaatste ik meer dan driehonderd
mijn zijl, mijn leven en mijn oogen.'

HOOFDSTUK XXXI.
Van de grappige gesprekken, die tusschen Don Quichote en
Sancho Panza, zijn schildknecht, plaats hadden,
met andere gebeurtenissen.
«Over dit alles ben ik niet ontevreden ; ga voort,' zeide Don Quichote. «Gij
kwaamt dan aan, en wat verrichtte die koningin der schoonheid ? gij vondt haar
zeker paarlen rijgende, of voor haar geboeiden ridder een devies bordurend met
gouddraad ?
«Ik vond haar bezig,' antwoordde Sancho, «met een paar maten tarwe te
ziften op de binnenplaats van haar huis.'
«Wees echter verzekerd,' zeide Don Quichote, «dat de korrels van die tarwe
parelen waren, toen haar handen ze aanraakten ; en hebt gij er soms op gelet,
vriend, was het tarwebloem of boekweit ?'
«Het was maar roode,' antwoordde Sancho.
«Maar toch verzeker ik u,' zeide Don Quichote, «dat het, gezift door haar
handen, zonder twijfel fijn wittebrood werd ; maar ga voort : toen gij haar mijn
brief gaaft, kustte zij hem toen ? legde zij hem op haar hoofd ? maakte zij eenig
gebaar, zulk een brief waardig? of wat deed zij ?'
«Toen ik hem haar wilde overhandigen,' antwoordde Sancho, «was zij juist
druk bezig een goed deel tarwe te schudden, dat zij in de zeef had, en zeide
zij mij : Leg dien brief maar op dien zak, vriend, want ik kan hem niet lezen
v66r ik klaar ben met alles te ziften wat ik hier heb.,
«Verstandige jonkvrouw !' zeide Don Quichote : «dat moet geweest zijn om
hem op haar gemak te lezen en er zich in te verheugen. Verder, Sancho ! terwijl zij aan het werk was, welke gesprekken hield zij toen met u ? wat vroeg
zij u omtrent mij ? en gij, wat antwoordde gij haar ? kom, vertel mij alles, verzwijg mij niets.»
Zij vroeg mij niets,» zeide Sancho, «maar ik sprak haar van de wijze, waarop u met naakt bovenlijf om harentwille bezig waart met boete te doen, verscholen in deze gebergten als waart gij een wilde, op den grond slapend, zon
'
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der brood te eten aan een gedekte tafel en zonder uw baard te kammen, weenend en uw noodlot vervloekend.'
tDoor te zeggen, dat ik mijn noodlot vervloekte, spraakt gij verkeerd,) zeide
Don Quichote, t daar ik het integendeel zegen en zal zegenen al de dagen mijns
levens, omdat het mij waardig heeft gemaakt zulk een verheven vrouwe te mogen beminnen als Dulcinea van Toboso.'
tZij is zoo verheven,' hernam Sancho, tdat zij, ik geef er u mijn woord op,,
meer dan een hand langer is dan ik.'
t Maar, Sancho.' vroeg Don Quichote, (hoe hebt gij u dan met haar gemeten ?'
elk mat mij met haar op deze wijze,' antwoordde Sancho, «toen ik haar
wilde helpen om een zak graan op een ezel te laden, kwamen wij zoo dicht bij,
elkander, dat ik kon zien, dat zij meer dan eene goede hand grooter was.'
«Het is waar,» hervatte Don Quichote, tdat zij deze grootheid doet vergezeld gaan en versiert met duizenden millioenen bevalligheden en geestesgaven..
Maar één ding, Sancho, zult gij mij niet tegenspreken : toen gij dicht bij haar
kwaamt, rookt gij toen niet een Sabaeïschen geur, een aromatische lucht, iets,
waaraan ik geen naam kan geven, ik meen een uitstraling of uitwaseming, alsof
handschoenmaker'
ven een fijnen
' waartl
' den winkel
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t Wat ik kan zeggen,' zeide Sancho, „is dat ik een zeker menschenluchtje
rook, waarschijnlijk omdat zij door de groote inspanning zweette en een weinig
nekte.
Dat zal het wel niet geweest zijn," antwoordde Don Quichote, „maar gij
moet verkouden geweest zijn, of uzelven geroken hebben, want ik ken den geur
wel van die roos tusschen de doornen, die lelie des velds, die gesmolten amber."
tDat kan wel zijn,» antwoordde Sancho, «want dikwijls gaat ook van mij
die lucht uit, die toen van jonkvrouw Dulcinea kwam ; maar daar behoeft menzich niet over te verwonderen, want de eene duivel lijkt op den anderen.'
Nu, goed,' vervolgde Don Quichote, zij was dus klaar met de tarwe te
zuiveren en naar den molen te zenden: wat deed zij toen, terwijl zij den brief las?»
tDen brief,' zeide Sancho, t las zij niet, want zij zeide, dat zij niet kon lezen:
of schrijven ; integendeel zij scheurde hem in kleine stukjes, zeggende, dat zij :
hem niemand te lezen wilde geven, opdat men in het dorp niet met haar geheimen bekend zou worden, en het voldoende was, wat ik haar mondeling gezegd had over de liefde, die u haar toedroeg en de zonderlinge boete, die gij .
bezig waart om haar te doen ; ten slotte zeide zij mij, dat ik u moest zeggen,.
dat zij u de handen kuste en zij meer lust had n te zien dan u te schrijven
dat zij u dus smeekte en gelastte, aanstonds die wildernissen te verlaten e n.
uitscheiden met gekheden te bedrijven, en u onmiddellijk op weg te begeven
naar Toboso, tenzij iets anders van meer belang u weerhield, daar zij zeer verlangde u eens te zien ; zij lachte zeer, toen ik haar zeide, dat u zich den Ridder
van de Droevige Figuur noemde ; ik vroeg haar, of de Biscajer van onlangs
daar was geweest ? zij antwoordde mij van ja, en dat het een fatsoenlijk man
was ; ik vroeg haar ook naar de galeiboeven, maar zij zeide mij, dat zij er tot
dusverre geen een gezien had.'
tTot hiertoe is alles goed,' zeide Don Quichote ; t maar zeg mij eens, welk
geschenk gaf zij u bij het afscheid nemen voor de tijdingen, die gij van mik.
bracht ? want het is een oud gebruik bij de dolende ridders en vrouwen, om
aan de schildknapen, jonkvrouwen of dwergen, die hun tijdingen brengen van,
hunne gebiedsters en aan deze van hare dolenden, een kostbaar kleinood te
geven als fooi of dankbetoon voor hun boodschap.'
.
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`Dat kan wel zijn en ik houd het voor een goed gebruik, maar dat moet
geweest zijn in lang vervlogen tijden, want tegenwoordig schijnt het alleen de
gewoonte te, zijn, een stuk brood met kaas te geven, want dit was het, wat
jonkvrouw Dulcinea mij toereikte over de heining van de binnenplaats, toen ik
afscheid van haar nam : en om het nog nauwkeuriger te zeggen, was het
schapenkaas.»
«Zij is uitermate milddadig,» zeide Don Quichote, ten dat zij u geen gouden
kleinood gaf, kwam zonder twijfel daarvan dat zij er geen bij de hand had om
u te geven, maar ook na Paschen komt een jas te pas : ik zal haar wel spreken
en alles in orde brengen. Weet gij, waarover ik verbaasd sta, Sancho, dat gij
door de lucht schijnt gegaan en gekomen, want gij hebt weinig meer dan drie
dagen besteed met gaan en terugkomen van hier naar Toboso, terwijl van hier
tot daar meer dan dertig mijlen zijn : waaruit ik begrijp, dat die wijze toovenaar,
die voor mijn belangen zorg draagt en mijn vriend is, omdat dit met alle geweld zoo wezen moet, of ik zou geen goed dolend ridder wezen : ik zeg, dat
deze u moet hebben helpen reizen, zonder dat gij het merkte. Er zijn wijzen
onder hen, die een dolend ridder opnemen als hij slaapt in zijn bed, en zonder
te weten hoe of wat, wordt hij den volgenden dag wakker meer dan duizend mijlen
ver van de plaats, waar hij ging slapen ; als het zoo niet ging, konden de dolende
ridders elkander zoo niet bijstaan in hun gevaren, als zij ieder oogenblik doen:
want het gebeurt soms, dat een hunner strijdt in de gebergten van Armenië met
een draak of met een vervaarlijk spook of met een anderen ridder, waarbij hij
het onderspit delft en reeds in doodsgevaar verkeert, dan verschijnt onverwachts
daar boven, op een wolk of in een vurigen wagen, een andere ridder van zijn
vrienden, die zich even te voren in Engeland bevond en partij voor hem trekt
en hem van den dood verlost, en 's avonds bevindt hij zich in zijn herberg,
smakelijk zijn maal doende ; gewoonlijk liggen er tusschen het eene en het
andere land twee- of drie duizend mijlen. Dit alles nu geschiedt door de kunst
en de wijsheid van die wijze toovenaars, die voor de dappere ridders zorgen :
zoodat het mij, vriend Sancho, niet moeielijk valt te gelooven, dat gij in zoo
korten tijd van hier naar Toboso zijt gegaan en gekomen, daar, zooals ik
zeide, een wijs vriend u door de lucht moeten hebben gevoerd, zonder dat gij
het merkte.»
«Dat zal wel zoo zijn,» zeide Sancho, `want ik verzeker u, dat Rosinante
liep alsof hij een zigeunerezel was met kwik in zijn ooren.»
cJuist, kwik,» zeide Don Quichote, ten bovendien een legioen duivels, een
volkje dat reist en iedereen, wien het wil, doet reizen, zonder moede te worden.
Maar dit daarlatende, wat dunkt u, dat ik nu moet doen, daar mijn dame mij
gelast haar te komen opzoeken ? want ofschoon ik inzie, dat ik verplicht ben,
aan haar bevel te gehoorzamen, zie ik mij evenwel in de onmogelijkheid door
den dienst, dien ik aan de Prinses heb toegezegd, welke met ons reist ; en de
wet der ridderschap dwingt mij mijn woord te volbrengen, liever dan mijn eigen
zin : aan den eenen kant vervolgt en kwelt mij het verlangen om mijn dame te
zien, en aan den anderen kant prikkelt en roept mij de beloofde trouw en de
roem, dien ik in deze onderneming moet behalen. Maar wat ik van plan ben
te doen is met spoed te reizen en haastig aan te komen op de plaats, waar die
reus is, en daar gekomen zal ik hem zijn hoofd afhouwen en de Prinses in
vrede in haar rang herstellen ; vervolgens zal ik dadelijk terugkeeren om het
licht te gaan zien, dat mijn zinnen beschijnt : waarbij ik haar zulke verontschuldigingen zal geven, dat zij mijn talmen zal goedkeuren, daar zij zal zien,
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dat alles strekt tot vermeerdering van haar roem en faam, want welken roem ik
mij met de wapenen mijn levenlang ook verworven heb, verwerf en zal verwerven,
hij komt mij geheel van de gunst, die zij mij bewijst en omdat ik de hare ben. '
«Ach,' riep Sancho, «wat tobt u toch over zulke kleinigheden ! Zeg eens, heer,
denkt u dien tocht dan voor niets te maken en zulk een rijk en aanzienlijk
huwelijk als dit, voorbij te laten gaan, waarbij men u een koninkrijk ten huwelijk geeft, waarvan ik heb hooren zeggen, dat het meer dan twintig duizend
mijlen in omtrek heeft en meer dan overvloed bezit van alle zaken, die
noodig zijn tot onderhoud van het menschelijk leven, en dat grooter is dan
Portugal en Castilië te zamen. Zwijg om Godswil en schaam u over hetgeen gij
gezegd hebt ; volg mijn raad en vergeef mij : trouw dadelijk in het eerste het
beste dorp waar een pastoor is, en zoo niet, hier is onze licenciaat die het
zal doen ; bedenk, dat ik den leeftijd heb om raad te kunnen geven, en dat
die, welke ik u geef, u te pas komt : een vogel in de hand is beter dan tien
in de lucht, want die goed heeft en slecht kiest, al wordt hij nog zoo boos, het
baat hem niets.
«Hoor eerst, Sancho,» antwoordde Don Quichote, «als de raad, dien gij mij
geeft om te trouwen, bedoelt, dat ik aanstonds koning moge zijn na het dooden
van den reus en gelegenheid hebben om u geschenken te geven en u in het
bezit te stellen van het beloofde, dan verklaar ik u, dat ik, zonder te trouwen
zeer gemakkelijk uw wensch zal kunnen vervullen, want ik zal mij, v nór ik den
strijd aanvang, als een zoogenaamde douceur bedingen, dat, wanneer ik er overwinnaar in ben, men mij, al trouw ik ook niet, een stuk van het koninkrijk
zal geven om het te kunnen afstaan aan wien ik zal willen : en wanneer men
het mij geeft, aan wien anders wilt gij, dat ik het schenk, dan aan u?»
«Dat is duidelijk,» antwoordde Sancho ; «maar a moet er voor zorgen het te
kiezen aan den zeeoever, opdat ik, wanneer mij het wonen daar niet bevalt,
mijn zwarte onderdanen kan inschepen en met hen doen wat ik reeds gezegd
heb ; maak u niet bezorgd, reeds nu jonkvrouw Dulcinea te gaan bezoeken,
maar ga den reus dooden ; zoo doen wij deze zaak af, want bij den Hemel, ik
heb een voorgevoel, dat zij veel eer en veel voordeel zal opleveren."
«Ik zeg u, Sancho, zeide Don Quichote, «dat gij er zeker van kunt zijn, en
ik uw raad zal volgen om eerst mede te gaan met de Prinses, v66r ik Dulcinea
ga bezoeken : en ik verzoek u, dat gij niemand iets zegt, ook niet aan degenen
die met ons reizen, van hetgeen wij hier besproken en behandeld hebben, want
daar Dulcinea zoo zedig is, dat zij niet begeert dat haar gevoelens bekend
worden, zal het niet goed zijn, dat ik of iemand anders ze openbaarde.»
«Maar als dat zoo is,» vroeg Sancho, «waarom moeten allen, die gij met uw
arm overwint, zich gaan voorstellen aan jonkvrouw Dulcinea, daar gij hiermede
als het ware met uw naam onderteekent, dat gij haar bemint en gij haar minnaar zijt? en als het een verplichting is, dat allen moeten gaan knielen voor
hare persoon en zeggen, dat zij van u komen om haar hulde te brengen hoe
kunnen dan uw beider gevoelens verborgen blijven ?"
„G wat zijt gij toch dom en onnoozel !" riep Don Quichote uit : „ziet gij dan
niet, Sancho, dat dit alles strekt tot vermeerdering harer heerlijkheid ? gij moet
weten, dat het in onzen ridderstand een groote eer is, dat een dame veel dolende ridders heeft, die haar dienen, zonder dat hun gedachten verder strekken
dan haar te dienen, alleen omdat zij is, die zij is, zonder een ander loon te
verwachten voor hun talrijke en goede diensten, dan hen tot haar ridders
aan te nemen."
.

,

:

19 0

Met die soort van liefde " zeide Sancho heb ik hooren prediken dat onze
lieve Heer moet bemind worden, om Hem alleen, zonder dat hoop op zaligheid of vrees voor straf invloed op ons heeft, ofschoon ik Hem wel zou willen
liefhebben en dienen om wat het ook zijn mocht."
„De duivel hale je, boerenlummel!" riep Don Quichote: welke verstandige
-dingen zegt gij somtijds ! het is alsof gij gestudeerd hadt."
Ik kan u toch verzekeren dat ik niet kan lezen " antwoordde Sancho.
Op dit oogenblik riep meester Nikolaas hun toe, wat te wachten : men wilde
stilhouden om eens uit een beekje, dat daar stroomde, te drinken. Don Quichote
hield op, tot niet weinig genoegen van Sancho, die reeds vermoeid was van
zooveel te liegen, en vreesde, dat zijn meester hem ergens op zou betrappen,
want ofschoon hij wist, dat Dulcinea een boerenmeisje uit Toboso was, had
hij haar zijn heele leven nooit gezien. Intusschen had Cardenio de kleederen
aangetrokken, die Dorothea droeg, toen men haar vond, en die, ofschoon zij
niet heel goed waren, echter verre overtroffen die welke hij uitdeed. Zij stegen
af bij de beek en met hetgeen de pastoor zich in de herberg had aangeschaft,
voldeden zij, ofschoon maar tzn deele, den grooten honger, dien allen hadden.
Hiermede bezig zijnde, kwam daar toevallig een knaap voorbij, die, stilhoudende om met veel oplettendheid de personen gade te slaan, die bij de bron gezeten waren, een oogenblik daarna op Don Quichote toeschoot en, zijn knieën
omvattend, hartelijk begon te schreien : „Och heer, kent gij mij niet ? kijk mij
eens goed aan : ik ben die jonge Andries, dien gij van den steeneik losmaakte,
waaraan ik was vastgebonden."
Don Quichote herkende hem en hem bij de hand nemend, keerde hij zich
tot hen die daar waren en zeide : ,,Opdat gij moogt zien, van hoeveel belang
het is, dolende ridders in de wereld te hebben, die het ongelijk en het leed
herstellen, dat er in geschiedt door de kwaadwillige en slechte menschen, die
er in leven, moet gij weten, dat ik eenige dagen geleden, terwijl ik door een
bosch trok, een zeer klagelijk geschrei en geroep hoorde als van iemand, die
bedroefd was en in nood verkeerde: ik snelde aanstonds, gedreven door mijn
verplichting, naar de plaats toe, waar het mij toescheen, dat de klaagtonen geuit werden, en vond, aan een steeneik gebonden, dezen knaap, die hier voor
u staat, waarover ik mij in mijn ziel verheug, omdat hij een getuige zal zijn,
die mij niet zal toestaan, in eenig opzicht te liegen. Ik zeg, dat hij aan den
steeneik gebonden was, het bovenlijf ontkleed tot aan zijn middel, en daar stond
hem een boer, dien ik sedert vernam dat zijn meester was, geeselstriemen toe
te brengen met een paardentoom. Zoodra ik hem zag, vroeg ik naar de reden
van zulk een barbaarsche straf; de lompert antwoordde, dat hij hem afranselde,
omdat het zijn knecht was, en dat zekere zorgeloosheden meer ontstonden uit
diefachtigheid dan uit onnoozelheid ; waarop deze knaap zeide : „Heer, hij geeselt mij alleen omdat ik hem om mijn loon vraag." De meester bracht daar
ik weet niet welke redenen en verontschuldigingen tegen in, welke ik, ofschoon
ik ze aanhoorde, niet aannam. Om kort te gaan, ik liet hem losmaken en deed
den boer zweren, dat hij hem mede zou nemen en hem tot de laatste reaal toe
zou betalen, en nog wel geparfumeerde. Is dit alles niet waar, zoon Andries?
merkte gij niet op, met hoeveel gezag ik het gebood en met hoeveel onderdanigheid hij beloofde alles te zullen doen, wat ik hem oplegde en aankondigde
en verlangde ? Antwoord ! wees niet bang, en aarzel niet; vertel aan deze heeren
wat er gebeurde, opdat men zie en opmerke, dat het werkelijk zoo nuttig is als
ik zeg, dat er zich dolende ridders op de wegen bevinden."
„
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Alles wat u gezegd heeft, is waar," antwoordde de knaap ; „maar het einde
van de zaak was heel anders dan u zich verbeeldt."
Hoe anders ?" hervatte Don Quichote, „betaalde de boer u dan niet aanstonds ?"
Niet alleen betaalde hij mij niet," antwoordde de knaap ; „maar zoodra u
het bosch had verlaten en wij alleen bleven, bond hij mij opnieuw aan denzelfden steeneik en gaf mij nog eens zooveel slagen, zoodat ik als een gevilde St. Bartholomeus was : en bij eiken slag, dien hij mij gaf, richtte
hij een spotternij tot mij, met het doel u te beschimpen, zoodat ik, als
ik niet zooveel pijn had gevoeld, gelachen zou hebben om wat hij zeide. Om
kort te gaan, hij takelde mij zoo toe, dat ik tot heden in een ziekenhuis heb
gelegen, om van de mishandeling te genezen, welke de booze boer mij toen
aandeed : u echter draagt de schuld van alles, want als gij uw weg waart gegaan
en niet gekomen waar men u niet riep, en u niet gestoken hadt in eens andermans zaken, zou mijn meester het erbij gelaten hebben, mij een of twee dozijn
slagen te geven, en mij dan dadelijk hebben losgemaakt en betaald, wat hij
mij schuldig was ; maar daar u hem zoo noodeloos boos maakte en hem zulke
leelijke dingen toevoegde, ontstak zijn toorn, en dewijl hij dien niet op u kon
koelen, ontlastte hij, toen hij zich alleen zag, op mij de donderwolk, zoodat ik
geloof, dat ik nooit meer een mensch als een ander zal worden.
«Het kwaad lag,» zeide Don Quichote, «in mijn heengaan, want ik had niet
moeten vertrekken, voor gij betaald waart ; ik had uit langdurige ondervinding
moeten weten, dat geen boer het woord houdt, dat hij gegeven heeft, wanneer
hij ziet, dat hij geen voordeel heeft om het te houden ; maar gij herinnert u
mijn eed, Andries, dat, wanneer hij u niet betaalde, ik hem zou gaan opzoeken
en ik hem zou vinden al verborg hij zich ook in den buik van den walvisch.
«Dat is waar,» zeide Andries, «maar het hielp niets.»
Thans zult gij zien of het helpt," zeide Don Quichote ; — en dit zeggende
stond hij met groote haast op en gebood Sancho Rosinante te zadelen, die bezig was, zijn voedsel te zoeken terwijl zij aten. Dorothea vroeg hem, wat hij
wilde gaan doen ? Hij gaf haar ten antwoord, dat hij den boer wilde gaan opzoeken en hem straffen voor zijn slechte handelwijze en hem Andries tot den
laatsten penning toe doen betalen, ondanks alle boeren die er in de wereld waren.
Hierop antwoordde zij, dat hij er om moest denken, dat hij, overeenkomstig
de beloofde gunst, zich in geen andere onderneming kon steken vOOr hij de
hare ten einde had gebracht ; en hij, daar hij dit beter wist dan iemand anders
bedaard moest blijven tot aan zijn terugkeer uit haar koninkrijk.
„Dat is ook waar," antwoordde Don Quichote, „en Andries moet geduld
hebben tot mijn terugkomst, zooals gij zegt, mevrouw ; terwijl ik hem opnieuw
zweer, en nog eens zweer, en beloof, niet te zullen rusten v66r ik hem gewroken heb en hij betaald is."
Ik vertrouw die eeden niet," zeide Andries ; ,,ik had liever op het oogenblik
genoeg om naar Sevilla te komen, dan al de wraaknemingen ter wereld : geef
mij, als gij het hebt, iets te eten en mede te nemen, dan wensch ik u gezondheid met alle dolende ridders, en dat zij zooveel profijt van hun dolen voor
zich mogen hebben, als ik er van gehad heb voor mij."
Sancho nam van zijn voorraad een stuk brood en een stuk kaas en het den
jongen gevend, zeide hij tot hem : Hier, broeder Andries, wij hebben ieder ons
deel van uw ongeval."
Z66 ? welk deel hebt gij er dan van ?" vroeg Andries.
„
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Dit deel kaas en brood, dat ik u geef," antwoordde Sancho, „want God
weet, of ik het zal missen of niet : gij moet weten, vriend, dat wij scheldknechten der dolende ridders aan veel honger en ongeluk onderhevig zijn en aan
nog andere dingen, die zich beter laten voelen dan beschrijven."
Andries nam zijn brood en kaas en ziende dat niemand hem iets anders gaf,
boog hij zijn hoofd en pakte zijn beenen op, zooals men pleegt te zeggen.
Toch zeide hij nog bij het heengaan tot Don Quichote : „Heer dolende ridder,
wanneer gij mij nogmaals ontmoet, al ziet gij dan, dat men mij in stukken
hakt, kom mij dan niet te hulp, maar laat mij in mijn ongeluk, want z66 groot
zal het niet zijn, of nog grooter is hetgeen mij overkomen zal door uw hulp,
die God verdoeme met alle dolende ridders die op de wereld rondloopen !"
Don Quichote wilde opstaan om hem af te ranselen, maar hij ging zoo hard
op den loop, dat niemand het waagde hem te volgen. Don Quichote zat zeer
verlegen met het verhaal van Andries en de anderen moesten oppassen om
niet te lachen, ten einde hem niet doodelijk beschaamd te maken.
„

.

TWEE-EN- DERTIGSTE HOOFDSTUK.
Handelend over hetgeen Don Quichote en zijn gezelschap
in de herberg overkwam.
De korte maaltijd was afgeloopen ; men zette zich weder in den zadel en zonder dat
hun iets merkwaardigs wedervoer, kwamen zij den volgenden dag aan de herberg,
de schrik en de vrees van Sancho Panza ; en ofschoon hij haar niet binnen
wenschte te treden, kon hij er ten slotte toch niet aan ontsnappen. De waardin,
de waard, hun dochter en Maritórnes, die Don Quichote en Sancho zagen aankomen, kwamen hun met groote vreugde tegemoet ; hij beantwoordde deze met
ernstige en kalme houding en verzocht hen, om hem een ander en beter bed
dan den vorigen keer gereed te maken, waarop de waardin antwoordde, dat,
wanneer hij het beter betaalde dan den vorigen keer, zij er hem een zou geven,
dat voor een Prinses was. Don Quichote beloofde dit; en zoo maakten zij hem
een behoorlijk bed op hetzelfde zoldertje van laatst, en hij begaf zich aanstonds
ter ruste, want hij gevoelde zich zeer afgemat en had slaap noodig. Nauwelijks
had hij zich opgesloten, of de waardin viel op den barbier aan, greep hem bij
den baard en zeide : ,,Ik zweer u, dat gij niet langer mijn vlecht voor baard
zult gebruiken en dat gij haar mij terug moet geven ; die van mijn man zwerft
over den vloer, dat het een schande is : ik meen zijn kam, die ik gewoon was
op mijn vlecht te steken."
De barbier wilde haar niet afgeven, hoe hard zij ook trok, totdat de licenciaat
hem verzocht, haar maar te geven ; dat het niet langer noodig was van die
uitvinding gebruik te maken, en hij zich maar moest bekend maken en in zijn
eigen gedaante zich vertoonen, en aan Don Quichote zeggen, dat, toen de tot
de galeien veroordeelde dieven hein uitplunderden, hij naar die herberg was komen vluchten ; en dat, als hij vroeg naar den schildknaap van de Prinses, men
hem zou zeggen, dat deze hem vooruit had gezonden om den ingezetenen van
haar rijk aan te kondigen, dat zij aankwam en aller bevrijder medebracht.
Hierop gaf de barbier gaarne de vlecht aan de waardin terug, alsmede alles, wat
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zij geleend had voor de bevrijding van Don Quichote. Al de lieden der herberg
stonden verbaasd over de schoonheid van Dorothea, en ook over het goede voorkomen van den herdersknaap Cardenio. De pastoor zorgde, dat men hun een
maaltijd bereidde van hetgeen er in de herberg voorhanden was en de kastelein,
op hoop van betere betaling, richtte hun met ijver een redelijk maal aan ; midderwiji
sliep Don Quichote en men was van gevoelen hem niet te wekken, want voor
het oogenblik zou hem het slapen meer nut doen dan het eten. Onder den maaltijd, waarbij de herbergier, zijn vrouw, hun dochter Maritórnes en al de gasten
tegenwoordig waren, sprak men over de zonderlinge dwaasheden van Don
Quichote en over den toestand, waarin men hem gevonden had ; de waardin
verhaalde hun wat hun met hem en met den ezeldrijver was gebeurd, eerst
rondkijkend of Sancho soms ook in het vertrek was, en hem niet ziende, vertelde zij alles van zijn dekensolling, waarin men niet weinig vermaak schepte ;
maar toen de pastoor zeide, dat de ridderromans, die Don Quichote gelezen
had, hem het verstand hadden benomen, zeide de herbergier : „Ik begrijp niet,
hoe dat mogelijk is, want inderdaad, naar mijn begrip kan men niets beters
ter wereld lezen ; ik heb er hier twee of drie, met andere geschriften, die mij
waarlijk een nieuw leven hebben gegeven, niet alleen mij, maar velen anderen,
want in den oogsttijd verzamelen zich hier op de feestdagen vele maaiers en
steeds is er een, die lezen kan, die een van die boeken in handen neemt, en
dan gaan wij met meer dan ons dertigen om hem heen zitten en luisteren met
zooveel genoegen, dat hij ons meer dan duizend grijze haren spaart : ten minste
van mij kan ik zeggen, dat, wanneer ik van die woedende en vreeselijke slagen
hoor lezen, die de ridders toebrengen, mij de lust bevangt om mede te doen
en dat ik ze nacht en dag zou willen aanhooren.
En ik niet minder," zeide de waardin, „want nooit heb ik het zoo rustig
in mijn huis als terwijl gij luistert naar het lezen : dan zijt gij zoo opgetogen,
dat gij voor het oogenblik aan geen kijven denkt."
„Dat is waar," zeide Maritórnes, „en ik verzeker u, dat ik er ook veel van
houd, die dingen te hooren, die heel mooi zijn ; vooral als zij vertellen, dat die
andere juffrouw onder de oranjeboomen door een ridder omhelsd wordt en een
gezelschapsjuffer voor hen op de wacht staat, stervend van nijd en in grooten
angst: dat is honigzoet, zeg ik ..."
„En gij, wat dunkt u, jongejuffrouw," vroeg de pastoor, zich tot de dochter
van den waard wendend.
,,Ik weet het waarlijk niet, mijnheer," antwoordde zij ; ,,ik luister er ook naar,
en ofschoon ik niet alles begrijp, schep ik er vermaak in het te hooren ; maar
ik heb geen plezier in de slagen, daar mijn vader pleizier in heeft, maar in de
weeklachten, die de ridders uiten, wanneer zij afwezig zijn van hun dames, en
die mij waarlijk somtijds doen schreien van medelijden met hen."
«Gij zoudt er dan wel gehoor aan geven, jongejuffrouw,» vroeg Dorothea,
cindien zij om u schreiden ?»
«Ik weet niet wat ik zou doen,» antwoordde het meisje, «alleen weet ik, dat
er sommige dames onder zijn, die zoo wreed zijn, dat hare ridders haar tijgerinnen
en leeuwinnen noemen en duizend andere leelijke dingen en, Jezus ! ik weet niet
wat voor onbarmhartig en gewetenloos volk dat is, dat, om een fatsoenlijk man
niet aan te kijken, hem laat sterven of gek worden : ik weet niet, waar al die
nuffigheid voor dient : als zij fatsoenlijk willen handelen, laten zij dan met hen
trouwen : zij begeeren toch niets anders.,
(Zwijg, meisje,) zeide de waardin : «het schijnt, dat gij veel van die dingen
„
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weet, en het staat niet goed oor jongejuffrouwen zooveel te weten en te praten.»
tDaar die heer het mij vraagt,» antwoordde zij, ckan ik niet laten hem te
antwoorden.»
tWelnu,» zeide de pastoor : chaal mij die boeken eens, want ik wensch ze te
zien. mijnheer de waard.»
(6aarne,» antwoordde hij, en naar zijn kamer gaande, haalde hij er een oud
valiesje uit, dat met een kettinkje gesloten was, en het openend vond hij er drie
groote boeken in en eenige papieren, die met een zeer goede hand beschreven
waren. Het eerste boek, dat hij opende, was Don Cirongilio van Thracië, het
andere dat van Felix Marte van Hyrcanië en de derde de geschiedenis van den
beroemden Veldheer Gonzalo Hernandez van Córdova, met het leven van Diego
Garcia van Paredes. Zoodra de pastoor de eerste twee titels las, wendde hij zijn
gelaat tot den barbier en zeide : tWij missen hier op dit oogenblik de huishoudster van mijn vriend en zijn nicht.»
«Dat doen wij niet,» antwoordde de barbier ; tik kan ze ook wel naar de
plaats brengen of naar den schoorsteen, want er brandt een heerlijk vuurtje in.»
/) Wil u dan mijn boeken verbranden ?" vroeg de herbergier.
11 Slechts deze twee," antwoordde de Pastoor : ,,dat van Don Cirongilio en dat
van Felix Marte."
„Wel, zijn mijn boeken dan soms ketters of scheurlakens, dat gij ze wilt
verbranden ?"
11 Scheurmakers wilt gij zeggen, vriend," hernam de barbier, ,,en met scheurlakens."
„Dat is zoo," hernam de waard ; „maar als gij er een wilt verbranden, neem
dan dat van den beroemden Veldheer en van dien Diego Garcia. want ik zou
liever een van mijn zoons laten verbranden, dan een van de andere boeken."
„Mijn broeder," zeide de pastoor, ,die twee boeken zijn leugenachtig en vol
onzin en hersenschimmen, en dit van den beroemden Veldheer is eene ware
geschiedenis en bevat de daden van Gonzalo Hernandez van Côrdova, die door
zijn vele en groote krijgsbedrijven verdiende door de geheele wereld de Groote
Veldheer genaamd te worden. een vermaarde en beroemde naam en door hem
alleen verdiend; en deze Diego Garcia van Paredes was een aanzienlijk ridder,
geboren in de stad Trujillo in Extramadura, een zeer dapper soldaat en van
zooveel lichaamskracht, dat hij met één vinger een molenrad ophield in het
midden van zijn gang ; en met een slagzwaaZaan den toegang eener brug geplaatst, hield hij een ontelbaar leger tegen. zoodat het er met over kon, en hij
verrichtte andere dergelijke dingen, die, indien zij, gelijk hij zelf ze verhaalt en
beschrijft met de bescheidenheid van een ridder en een eigen-levenbeschrijver,
zoo beschreven waren door een ander, die vrij en onbevangen was, de daden
der Hectors, Achillessen en Rolanden zouden hebben doen vergeten."
„Nu, is dat zooveel bijzonders !" riep de herbergier : „waar verwondert gij u
over ? over een molenrad tegen te houden ? bij den Hemel, dan moest u
maar eens lezen, wat ik las van Felix Marte van Hyrcanië die met één
enkelen slag vijf reuzen door midden hieuw, alsof zij van boonen waren gemaakt, zooals de monnikjes, die de kinderen maken ; en op een anderen tijd
tastte hij een zeer groot en machtig leger aan, waar hij meer dan een millioen
en zesmaal honderd duizend soldaten vond, allen gewapend van het hoofd tot
de voeten en hij vers'oeg hen alsof het kudden schapen waren. En wat zult
gij mij zeggen van den braven Don Cirongilio van Thracië, die zoo dapper en
moedig was, zooals men kan zien in het boek, waarin het verhaald wordt, dat
hem, toen hij eene rivier overstak, midden uit het water een vuurslang besprong ;
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zoodra hij haar zag, wierp hij zich op haar en zette zich schrijlings op haar
geschubden rug en kneep haar met beide handen de keel toe met zooveel kracht,
dat de slang, gevoelende, dat hij haar verstikte, geen anderen raad wist, dan
zich naar den bodem der rivier te laten zakken, den ridder medenemend, die
haar maar niet wilde loslaten ; toen zij daar beneden aankwamen, beyond hij
zich in een paleis met tuinen, zoo fraai, dat het een wonder was ; en terstond
veranderde de slang in een ouden grijsaard, die hem zooveel dingen zeide als
men maar kan hooren. Zwijg mijnheer ! als gij dat hoorde, werdt gij stellig
gek van pleizier : loop heen met dien Grooten Veldheer en dien Diego Carcia,
waarvan gij spreekt.»
Dorothea, dit hoorende, zeide heimelijk tot Cardenio : diet scheelt maar weinig, of onze waard wordt de wederga van Don Quichote.»
tDat dunkt mij ook,» antwoordde Cardenio, e want naar het schijnt, houdt
hij voor zeker, dat al wat die boeken vertellen, juist zoo gebeurde als zij het
beschrijven, en geen ongeschoeide monniken zullen hem iets anders doen gelooven.»
tBedenk, broeder,» hervatte de pastoor, eclat er nooit een Felix Marte van
Hyrcanië ter wereld bestaan heeft nog een Don Cirongilio van Thracië, noch
andere dergelijke ridders, die de ridderboeken vermelden : alles is maar een
verzinsel van ledigen tijd, rijke vernuften, die ze opstelden met het doel, waarvan gij spreekt, namelijk om den tijd te korten, zooals uw maaiers dien korten
met ze te lezen, want werkelijk, ik zweer u, dat er nooit zulke ridders in de
wereld waren, en er nooit zulke daden en gekheden voorvielen.»
«Een andere hond kluive dat been !» antwoordde de waard, «alsof ik niet
wist hoeveel tweemaal twee is en waar mij de schoen knelt: u moet niet denken mij te foppen, want, bij den Hemel, ik ben net gek : 't ziet er wel uit,
dat u mij wil doen verstaan, dat al wat die goede boeken zeggen, gekheid en
leugentaal is, terwijl zij gedrukt zijn met verlof van de heeren van den Koninklijken Raad, alsof dat lieden waren, die zooveel leugens bij elkaar zouden

laten drukken en zooveel veldslagen en zooveel betooveringen, dat zij het verstand te boven gaan.»
«Ik heb u reeds gezegd, vriend,» hervatte de pastoor, eclat dit geschiedt om
een onderhoud te verschaffen aan onze van inspanning vrije gedachten ; en.
zooals in de welingerichte staten wordt toegelaten. dat er schaakspelen, kaatsbanen en biljardspelen zijn, om aan sommigen een onderhoud te verschaffen,
die niet willen, moeten, of kunnen arbeiden, evenzoo laat men toe, dat er zulke
boeken gedrukt worden en bestaan, deukende, zooals het wezenlijk is, dat er
niemand zoo onkundig moet bestaan, dat hij een dezer boeken voor een ware
geschiedenis houdt; en als het mij thans geoorloofd ware en mijn toehoorders
het verlangden, zou ik het een en ander zeggen over hetgeen de ridderromans
moeten bevatten om goed te zijn, wat welicht nuttig en ook aangenaam voor
sommigen zou wezen : maar ik hoop, dat er een tijd zal komen, waarop ik
het kan mededeelen aan den een of ander, die in staat is, er verbetering in
te brengen ; geloof intusschen, mijnheer de waard, wat ik u gezegd heb ; neem
uw boeken, vermaak u met hun waarheden of leugens en wel mogen zij u bekomen! maar God geve, dat gij niet denzelfden weg opgaat, als uw gast Don
Quichote."
„Dat niet,» antwoordde de herbergier, eik zal zoo gek niet zijn, een dolend
ridder te gaan worden : ik zie zeer goed in dat nu geen gebruik meer is, wat
in dien tijd gebruikelijk was, toen die beroemde ridders de wereld doortrokken.»
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Te midden van dit gesprek, was Sancho binnengekomen en bleef zeer verslagen en in diepe gedachten over hetgeen hij had hooren zeggen, dat men thans
geen dolende ridders had en dat al de ridderboeken gekheid en
leugens waren ; en hij
hij nam bij zichzelven voor, af te wachten waar
die reis van zijn meester op uit zou loopen, en als zij niet afliep
met het gelukkig gevolg dat hij verwachtte, besloot hij hem te verlaten en naar
zijn vrouw en kinderen terug te keeren tot zijn gewone werk. De herbergier
nam het valies en de boeken weg, maar de pastoor zeide tot hem : «Wacht,
ik wil wel eens zien, welke papieren dat zijn, die met zulk eene fraaie hand
geschreven zijn.» De waard nam ze en ze hem gegeven hebbende, vond hij
een werk van acht vellen met de hand geschreven en vooraan stond een groot
opschrift luidende : Novelle van de onbetamelijke Nieuwsg ieriglaeid. De pastoor
las zachtjes drie of vier regels en zeide : « Het opschrift dezer novelle komt
mij niet kwaad voor en ik krijg lust haar geheel te lezen.»
De waard antwoordde hierop : «U kunt haar wel lezen, want gij moet weten,
dat zij sommigen gasten, die haar hier gelezen hebben, veel genoegen verschaft
heeft en men heeft er mij met aandrang om gevraagd, maar ik heb haar niet
willen geven, hopende haar terug te kunnen geven aan dengene die hier dit
valies vergeten heeft met deze boeken en papieren, want het kan wel zijn, dat
de eigenaar te eeniger tijd hier terug komt, en ofschoon ik weet, dat ik de
boeken zal missen, moet ik ze toch terug geven, want al ben ik een herbergier,
ik ben toch een Christen.»
«Gij hebt groot gelijk, vriend,» zeide de pastoor, «maar met dat al, moet
gij mij de novelle, indien zij mij bevalt, laten over schrijven.»

,
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«Gaarne,» antwoordde de herbergier.
Terwijl zij beiden aldus spraken, had de waard de novelle genomen en was begonnen

er in te lezen, en van dezelfde gedachte zijnde als de pastoor, verzocht hij
haar zoo te lezen, dat allen haar hoorden.
«Ik zou haar gaarne voorlezen,» zeide de pastoor, als het niet beter ware
dezen tijd te besteden met slapen dan met lezen.»
«Het zal voor mij een voldoende rust zijn,» zeide Dorothea, „den tijd te
korten met naar een verhaal te luisteren : mijn gemoed is nog niet kalm genoeg om te slapen, wanneer het te pas komt."
„Welnu dan," zeide de pastoor, „dan wil ik haar al vast uit nieuwsgierigheid
voorlezen ; misschien zal zij ons eenig genoegen verschaffen."
Meester Nicolaas voegde zich er bij om het hem eveneens te vragen, en
ook Sancho ; en de Pastoor dit ziende en overtuigd, dat hij allen genoegen zou
doen en het ook zelf hebben. zeide : ,,Daar dit dan zoo is, luistert allen oplettend, want de novelle begint op de volgende wijze :"
.

DRIE EN DERTIGSTE HOOFDSTUK.
Novelle van de onbetamelijke Nieuwsgierigheid.
In Florence, ee ri e rijke en vermaarde stad van Italië, in de provincie Toscane,
leefden Anselmus en Lotharius, twee rijke en aanzienlijke heeren, en zoo bevriend,
dat zij, ter onderscheiding en uit achting, door allen die hen kenden, de beide
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Vrienden genoemd werden ; zij waren ongehuwd, jonge lieden van gelijken leeftijd en van gelijke zeden, genoegzame redenen, om hen te zamen door wederzijdsche vriendschap te vereenigen : weliswaar was Anselmus meer geneigd tot
het genot der liefde dan Lotharius, wien dat de r jacht meesleepte : maar wanneer
het te pas kwam, liet Anselmus zijn genoegens varen om die van Lotharius te
volgen, en Lotharius verliet de zijne om die van Anselmus te volgen ; op deze
wijze kwamen hun neigingen zoo overeen, dat er geen uurwerk gemaakt was,
dat zoo gelijk ging. Anselmus was smoorlijk verliefd op een aanzienlijke en
schoone jonkvrouw uit dezelfde stad, een dochter van zoo voortreffelijke ouders
dat hij besloot met goedvinden van zijn vriend Lotharius, zonder wien hij niets
deed, haar aan haar ouders ten huwelijk te vragen, en dit bracht hij dan ook
ten uitvoer ; degene die deze taak volvoerde was Lotharius, die de zaak zoo ten
genoege van zijn vriend ten einde bracht, dat deze zich binnen korten tijd in
het bezit zag zijner wenschen, terwijl Camilla zoo tevreden was Anselmus tot
echtgenoot te hebben verkregen, dat zij niet ophield den Hemel en Lotharius
te danken, door wiens bemiddeling haar zulk een groot geluk was te beurt gevallen. De eerste dagen waren even vroolijk als bruidsdagen gewoonlijk zijn;
Lotharius bleef, zooals hij gewoon was, het huis van zijn vriend Anselmus bezoeken, zijn best doende om hem te vereeren, te onthalen en genoegen te verschaffen met alles wat in zijn vermogen was ; maar toen de bruiloft afgeloopen
was en de drukten der bezoeken en gelukwenschen wat begonnen te bedaren,
ving Lotharius met opzet aan zijn bezoeken aan het huis van Anselmus te
verwaarloozen, daar het hem voorkwam, gelijk het met reden aan alle verstandigen voorkomt, dat de huizen van getrouwde vrienden niet zoo druk moeten
bezocht worden als toen zij ongetrouwd waren ; al kan noch moet de
goede en waarachtige vriendschap in iets achterdochtig zijn, is met dat al de
eer van de gehuwden zoo teeder, dat het schijnt, dat zij zelfs benadeeld kan
worden door eigen broeders, laat staan dan door vrienden. Anselmus merkte de
nalatigheid van Lotharius en klaagde er over, zeggende, dat, als hij geweten
had, dat zijn trouwen zou bewerken dat hij niet met hem omging gelijk hij
gewoon was, hij het nooit zou gedaan hebben ; en dat, zoo zij zich door de
goede verstandhouding, waarin zij beiden zoolang hij ongetrouwd was, gestaan
hadden, zulk een schoonen naam hadden verworven van de twee Vrienden genoemd te worden, hij niet zou toelaten, alleen om den omzichtige te willen spelen
en zonder eenige andere reden, dat zulk een bekende en liefelijke naam verloren
ging : hij smeekte hem dus, indien het geoorloofd was zulk een wijze van spreken
tusschen hen te gebruiken dat hij zou hervatten meester in zijn huis te zijn en
er te komen en te gaan gelijk hij gewoon was, hem verzekerend, dat zijn vrouw
Camilla geen ander verlangen of andere begeerte had, dan die welke hij verlangde
dat zij had ; en dat daar zij geweten had, hoe waarachtig zij beiden elkander lief
hadden, zij verlegen was bij hem zooveel beschroomdheid te zien. Op al deze
en vele andere redenen, die Anselmus bij Lotharius aanvoerde, om hem over te
halen weder in zijn huis te komen gelijk hij gewoon was, antwoordde Lotharius
met zooveel voorzichtigheid, verstand en schranderheid, dat Anselmus overtuigd
werd van de goede bedoelingen van zijn vriend ; zij kwamen overeen, dat hij
twee dagen in de week, alsmede de feestdagen bij hem zou komen eten. Doch,
ofschoon dit aldus tusschen hen beiden bleef afgesproken, besloot Lotharius
niet meer te doen, dan hetgeen hij zag, dat het meest paste voor de eer van
zijn vriend, wiens goeden naam hij hooger achtte dan zijn eigen. Hij zesde, en
hij had gelijk, dat de trouwste man, aan wien de Hemel een schoone vrouw
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had geschonken, evenveel zorg moest hebben, welke vrienden hij in zijn huis
bracht, als om toe te zien met welke vriendinnen zijn vrouw omging, want wat
niet gebeurt en afgesproken wordt op wandelingen, in tempels, op openbare
feesten, of kerkbezoek (dingen, die de mannen hun vrouwen niet altijd moeten
ontzeggen), dat wordt afgesproken en gemakkelijk gemaakt ten huize der vriendin
of bloedverwante, omtrent welke men de meeste gerustheid heeft. Ook zeide
Lotharius, dat de gehuwde mannen ieder een vriend noodig hadden, om hen
te waarschuwen voor de daden van zorgeloosheid, welke zij in hun handelwijze
bedreven, daar het kan gebeuren, dat door de groote liefde, welke de man de
vrouw toedraagt, hij df er niet op let af het niet zegt om haar niet te verdrieten,
dat zij iets doet of laat, wat hem tot eer of schande kan strekken : waaromtrent
hij, door zijn vriend gewaarschuwd zijnde, gemakkelijk in alle opzichten verbetering kan aanbrengen. Maar waar kan men zulk een verstandig, getrouw en
waarachtig vriend vinden als Lotharius hem verlangt ? ik weet het niet : Lotharius alleen was er zoo een, die met alle bezorgdheid en opmerkzaamheid lette
op de eer van zijn vriend en zijn best deed om de afgesproken dagen waarop
hij in zijn huis zou komen te verminderen, en de bezoeken te verkorten, opda t.
er geen argwaan zou gegeven worden aan het leegloopend volkje en aan kwaadaardige blikken, door het komen van een rijk en fatsoenlijk jonkman van edele
geboorte en met de goede hoedanigheden, die hij meende te bezitten, in het
huis van een zoo schoone vrouw als Camilla was : want, aangenomen dat haar
braafheid en haar deugd elke kwaadsprekende tong kon beteugelen wilde hij
toch zijn goeden naam noch dien van zijn vriend in twijfel zien getrokken,
en daarom besteedde en gebruikte hij de meeste der afgesproken dagen tot
andere dingen, welke hij onvermijdelijk noemde zoodat in klachten van den
eenen en verontschuldigingen van den anderen vele oogenblikken en gedeelten
van den dag werden doorgebracht. Op zekeren dag, dat zij samen wandelden
buiten de stad, zeide Anselmus tot Lotharius :
«Gij gelooft zeker wel, vriend Lotharius, dat ik de gunsten, die God mij heeft bewezen door mij een kind te maken van zulke ouders als de mijne waren, en dat Hij mik
met niet karige hand goederen schonk, zoowel de zoogenaamd natuurlijke als die der
fortuin, niet kan beantwoorden met een dankbaarheid, die de ontvangen gaven evenaart, en bovenal die Hij mij schonk met mij u tot vriend te geven en Camilla tot huisvrouw : twee gunstbewijzen, die ik schat, zoo al niet zoo hoog als ik moet, ten
minste zoo hoog als ik kan. Maar met al die bezittingen, waarmede de menschen gewoonlijk tevreden kunnen leven, ben ik de verdrietigste en ontevredenste mensch in de geheele wereld : want sedert ik weet niet hoeveel dagen hindert
mij een zonderlinge wensch, die zoo buitengewoon is, dat ik mij over mijzelven
verbaas, en mij, wanneer ik alleen ben, beschuldig en bekijf, mijn best doende
om het te verzwijgen en te verbergen voor mijn eigen gedachten, maar het is
mij niet mogelijk geweest van dit geheim af te komen, alsof ik met opzet mijn
best wilde doen het aan de heele wereld te zeggen ; en daar het werkelijk uit
moet komen, wil ik, dat het gebeure in de bewaarplaats van uw geheimen, over
tuigd, dat daardoor en door den ijver, dien gij, als mijn ware vriend, zult aanwenden om mij te helpen, ik mij spoedig verlost zal zien van de kwelling die
het mij veroorzaakt, en mijn blijdschap door uw zorg tot denzelfden graad zal
stijgen, welke mijn ontevredenheid heeft bereikt door mijn dwaasheid.,
Lotharius werd ontrust door de woorden van Anselmus en wist niet, waarop
zulk eene breede inleiding moest nederkomen; en ofschoon hij in zijn verbeel-

ding overpeinsde, welke wensch het kon zijn, die zijn vriend zoozeer kwelde,
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bleef hij steeds ver van de eigenlijke zaak af; om dus spoedig uit den zielsangst
te komen, dien hem die onrust veroorzaakte, zeide hij hem, dat hij zijn groote
vriendschap kwetste door omwegen te zoeken om hem zijn geheimste wenschen
mede te deelen, daar hij zeker was, dat hij van hem hetzij raad kon verwachten
om ze levendig te houden, hetzij middelen, om ze te vervuilen.
Dat is waar,» antwoordde Anselmus, ,en in dat vertrouwen deel ik u dan
mede, vriend Lotharius, dat de begeerte, die mij kwelt, is om te weten, of mijn
vrouw Camilla werkelijk zoo goed en zoo volmaakt is als ik geloof; ik kan mij
van die waarheid niet overtuigen, dan door haar zoo te beproeven, dat de proef
het gehalte harer deugd openbare, zooals het vuur dat van het goud aan den
dag brengt : ik ben overtuigd, vriend, dat een vrouw niet beter is dan naarmate
zij al of niet beproefd is geworden, en dat alleen zij sterk is, die niet buigt
voor beloften, voor geschenken, voor tranen en voor het gestadig lastigvallen
van ijverige minnaars ; want welke verdienste is er," vroeg hij, ,als een vrouw
goed is, wanneer niemand haar verzoekt om kwaad te wezen ? wat beteekent
het, dat zij ingetogen en bescheiden is, als men haar geen gelegenheid geeft om.
los te worden, en weet, dat zij een man heeft, die, haar op de eerste ongebondenheid betrappende, haar het leven zal ontnemen ? die dus goed is uit vrees
of uit gebrek aan gelegenheid, wil ik niet zoo hoog achten als de in verzoeking
gebrachte en vervolgde, die het er met den krans der overwinning afbrengt.
Om die reden dus en om vele anderen, die ik zou kunnen zeggen ten einde de
meening, die ik heb, gezag en kracht bij te zetten, verlang ik, dat mijn vrouw
Camilla die moeielijkheden doorleve, en getoetst worde in het vuur der verleiding door iemand, die waardig is haar tot het doel zijner verlangens te maken :
en indien zij, gelijk ik geloof, dat zij doen zal, met den palm der overwinning
van dien veldslag afkomt, zal ik mijn geluk voor onvergelijkelijk houden : ik zal
kunnen zeggen, dat zij al wat mij te wenschen overbleef vervulde : ik zal zeggen,
dat mij de deugdelijke huisvrouw te beurt viel, van welke de Wijze zegt : Wie
zal haar vinden ? En wanneer het anders uitkomt dan ik denk, zal ik, om het
genoegen van mijn meening bevestigd te zien, zonder verdriet datgene dragen,
,vat mij redelijkerwijze zulk een duurgekochte ondervinding zou kunnen veroorzaken en daar niets van hetgeen gij mij zoudt kunnen zeggen tot tegenspraak
mijner begeerte, iets baten zal om mij te beletten haar te verwezenlijken, verlang ik, vriend Lotharius, dat gij u gereed maakt om het werktuig te zijn, dat
dezen arbeid mijner begeerte verricht, terwijl ik u gelegenheid zal geven om het
te doen zonder dat u iets zal ontbreken van hetgeen ik noodig acht om een
eerlijke geëerde, ingetogen en onbaatzuchtige vrouw in verzoeking te brengen.
Mij beweegt onder anderen, om u deze netelige zaak toe te vertrouwen, het bewustzijn, dat, zoo Camilla door u overwonnen wordt, die overwinning niet tot
haar uitersten graad zal komen, maar alleen strekken om voor gedaan te houden wat in alle eerbaarheid mag geschieden, en zoodoende zal ik niet verder
beleedigd worden dan in gedachten, en mijn hoon zal verborgen blijven door
uw stilzwijgendheid, die in hetgeen mij betreft, eeuwig zal zijn zooals die des
doods. Indien gij wilt, dat ik een leven bezit, dat werkelijk aldus genoemd mag
worden, dan moet gij van dit oogenblik af dezen liefdeoorlog aanvangen, en niet
lauw of zonder ijver, maar niet den lust en de viijt, die mijn begeerte vordert,
en met het vertrouwen, waarvan onze vriendschap mij verzekert."
Deze waren de woorden, die Anselmus tot Lotharius sprak, waarnaar hij zoo
opmerkzaam luisterde, dat, behalve het daar straks beschrevene, hij zijn lippen
niet ontsloot, vóór hij geëindigd had : en ziende, dat hij niets meer zeide, sprak
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hij, nadat hij hem eene goede poos had aaangekeken, alsof hij iets bekeek dat
hij nog nooit gezien had en dat hem verwondering en schrik veroorzaakte : „Ik
kan er niet toe komen te gelooven, vriend Anselmus, dat de dingen, die gij mij
gezegd hebt, geen scherts zijn, want als ik gedacht had, dat gij ze in ernst
zeide, zou ik niet hebben toegelaten, dat gij zoover voortgingt, en door niet
naar u te luisteren, zou ik uw lange rede hebben tegengehouden, ik verbeeld
mij, óf dat gij mij niet kent, Of dat ik u niet ken ; maar neen, ik weet wel, dat
gij Anselmus zijt, en gij weet, dat ik Lotharius ben : het verkeerde zit hierin,
dat ik denk, dat gij niet de Anselmus zijt, die gij altijd zijt, en gij moet hebben
gedacht, dat ik evenmin de Lotharius ben, die ik moest wezen : want de dingen,
die gij mij gezegd hebt, zijn niet van dien Anselmus, mijn vriend; en die gij
mij vraagt, mogen niet gevraagd worden van dien Lotharius, dien gij kent ; goede
vrienden toch moeten hun vrienden beproeven en zich van hen bedienen, zooals
een dichter zeide : usque ad aras, waarmede hij wilde zeggen, dat zij zich van
hun vriendschap niet moesten bedienen in zaken, die tegen God waren. Maar
indien een heiden zoo over de vriendschap dacht, hoeveel te meer moet
de Christen zoo denken, die weet, dat hij om geen menschelijke vriendschap die van God moet verliezen ? en wanneer een vriend haar al eens zoover
doorvoerde, dat hij het ontzag voor den Hemel op zijde zette ter wille van
zijn vriend, dan moet dit niet zijn om geringe en onbelangrijke zaken, maar
om zulke, waarin het de eer en het leven van zijn vriend geldt. Maar zeg mij
nu, Anselmus, welk van deze twee dingen loopt bij u gevaar, dat ik mij zou
wagen om u genoegen te doen en zulk een verfoeielijke daad bedrijven, als
gij van mij vraagt ? been van beiden voorzeker : intègendeel gij verlangt van

mij, indien ik het goed begrijp, dat ik mijn best zou doen alles te beproeven
om u de eer en het leven te ontnemen, en die tevens te ontnemen aan mij
zelven ; want als ik mijn best moet doen om u de eer te ontnemen, is het
duidelijk, dat ik u tevens van het leven beroof, want een man zonder eer is
minder dan een doode ; en wanneer ik het werktuig ben, zooals gij verlangt
dat ik het ben, van een zoo groote ramp voor u, word ik dan niet onteerd, en
met dezelfde gevolgtrekking, tevens van het leven beroofd ? Luister vriend
Anselmus, en heb het geduld, mij niet te antwoorden tot ik geëindigd heb
met te zeggen wat mij voor den geest komt, betreffende hetgeen uw lust van
u begeerd heeft : er zal wel tijd overblijven voor u om mij te wederleggen en
voor mij om u aan te hooren.'
«Het zij zoo,» zeide Anselmus : «zeg wat gij verkiest.»
En Lotharius ging voort met te zeggen : Het komt mij voor, Anselmus, dat
uw verstand thans zoo is als dat van de Mooren, welken men de dwaling
hunner secte niet kan doen begrijpen met de aanhalingen der Heilige Schrift,
noch met redenen, die in bespiegelingen van het verstand bestaan, noch die
gegrond zijn op geloofsartikelen ; maar men moet hun voorbeelden bijbrengen,
die tastbaar gemakkelijk, begrijpelijk, overtuigend, ontwijfelbaar zijn, met wis,

kunstige bewijzen, die niet kunnen ontkend worden, zooals : `Wanneer men
van twee gelijke deelen gelijke deelen afneemt, zijn de overschietende evenzeer
gelijk,' en wanneer zij dit niet in woorden begrijpen, zooals zij het inderdaad
niet begrijpen, dan moet men het hun aanwijzen met de handen en het voor
hun oogen duidelijk maken, en toch helpt dit nog niet bij hen, om hen van
de waarheden van mijn heiligen godsdienst te overtuigen : diezelfde handelwijze
zal ik met u moeten volgen, daar de wensch, die bij u opgekomen is, zoo
buitensporig is en zoo buiten allen schijn van rede dat mij de tijd verspild
,
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voorkomt, dien ik zou besteden met u uwe onnoozelheid te doen begrijpen :
voor het oogenblik wil ik haar geen anderen naam geven : ik zou er zelfs voor
zijn, u in uwe dwaasheid te laten tot straf uwer booze begeerte ; maar die
strengheid te gebruiken laat mij de vriendschap niet toe, die ik u toedraag en
die niet wil, dat ik u in zulk een blijkbaar gevaar late van verloren te gaan.
Opdat gij het dan duidelijk moogt inzien, zeg mij, Anselmus ; hebt gij mij niet
gezegd, dat ik een ingetogene in verzoeking moet brengen ? een eerlijke overreden ? aan eene onbaatzuchtige aanbiedingen doen ? aan een voorzichtige diensten
bewijzen ? ja, dat hebt gij mij gezegd. Maar als gij nu weet, dat gij een ingetogene, eerlijke, onbaatzuchtige en voorzichtige vrouw hebt, wat zoekt gij
dan ? en als gij denkt, dat zij van al mijn aanvallen als overwinnaresse zal afkomen, zooals zonder twijfel gebeuren zal, welke betere titels denkt gij haar
dan te geven dan die, welke zij thans bezit ? of wat zal zij dan meer zijn, dan hetgeen
zij nu is ? Of gij houdt haar niet voor hetgeen gij zegt, of gij weet niet wat gij
vraagt : als gij haar niet houdt, voor hetgeen gij zegt, waarom wilt gij haar
dan beproeven, en haar niet liever als een slechte vrouw behandelen zoo als
u goeddunkt ? maar als zij zoo goed is als gij gelooft, zal het eene onbetamelijke
zaak zijn, een proef te nemen op de waarheid zelve, daar zij, nadat het geschied is, in dezelfde achting moet blijven als te voren. Het is dus zeker, dat
het beproeven van dingen, die ons eer schade dan voordeel aanbrengen de
zaak is van een onverstandig en onberaden oordeel, te meer wanneer men datgene wil beproeven, waartoe men niet genoodzaakt of gedwongen is en waarvan het reeds van zeer verre klaarblijkelijk is, dat het beproeven er van dwaasheid is. Moeielijke zaken worden ondernomen om God, of om de wereld, of
om beiden : die welke men onderneemt om God zijn die welke de Heiligen
ondernamen, om een Engelenleven te leiden in menschelijke lichamen ; die
welke men onderneemt om de wereld, zijn zaken van hen, die reizen door
zeeën en luchtstreken en vreemde volken, ten einde de goederen te verkrijgen,
welke men die der fortuin noemt ; en die welke men onderneemt om God en
om de wereld gezamenlijk, zijn die der dappere krijgslieden, die in den vijandelijken muur nauwelijks zooveel ruimte open zien als een ronde kanonskogel
kan maken, of, met ter zijde stelling van alle vrees, zonder te letten
of te geven om het blijkbare gevaar, dat hen bedreigt, en gedragen op de
vleugelen der begeerte om hun geloof, hun volk en hun koning te verdedigen,
storten zij zich onverschrokken midden in duizend dooden, die hen wachten.
Dit zijn de dingen die men gewoonlijk onderneemt en het is eer, roem en
voordeel ze te doorstaan, hoe vol zij ook zijn van ongemakken en gevaren :
maar wat gij zegt te willen aanvangen en ten uitvoer te brengen, kan u noch
eer bij God noch goederen der fortuin, noch roem bij de menschen bezorgen.
Gesteld, dat gij er naar wensch in slaagt, dan zult gij noch tevredener, noch
rijker, noch meer geëerd zijn dan gij tegenwoordig zijt, en indien gij niet slaagt
zult gij u in de grootste ellende bevinden, die men zich kan verbeelden, want
dan zal u de gedachte niet baten, dat niemand de ramp weet, die u overkomen is : het zal genoeg zijn u te bedroeven dat gij zelf haar weet. Ter bevestiging dezer waarheid wil ik u eene stanze opzeggen, die de beroemde dichter
Luis Tansilo maakte aan het slot van zijn eerste deel van de Tranen van den
heiligen Petrus, en die aldus luidt :
;

De smart nam toe en de schaamte vermeerderde
Bij Petrus, toen de dag aanbrak ;
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En ofschoon niemand hem zag, schaamde hij zich
Voor zichzelven, ziende, dat hij gezondigd had.
Want een grootmoedig hart gevoelt schaamte
Of het gezien wordt, of niet;
Het zal door schaamte gekweld worden,
Al wordt het op aarde alleen door den hemel gezien.
Zoodat gij uw smart niet zult ontgaan door haar geheim te houden : integendeel gij zult gestadig, zoo al geen tranen der oogen, dan toch bloedtranen
des harten moeten schreien, zooils die onnoozele dokter ze schreide, die, naar
onze dichter 1 ) verhaalt, de proef met den beker deed, waarvan de voorzichtige
Rinaldo met meer oordeel zich onthield : want ofschoon dit een dichterlijke vinding is, ligt er toch een zedeles in besloten, waardig om opgemerkt en verstaan
en nagevolgd te worden ; te meer daar gij, met hetgeen ik u nog meen te zeggen, volkomen de groote dwaling zult leeren kennen, die gij wilt begaan. Zeg
mij, Anselmus, als de Hemel of de fortuin u heer en wettig bezitter had gemaakt
van een allerfijnsten diamant, over wiens voortreffelijkheid en gehalte alle juweliers, die hem zagen, voldaan waren en allen eenstemmig zeiden, dat hij in ge-.
halte, voortreffelijkheid en fijnheid het hoogste bereikte, waarvoor de aard van
zulk een steen vatbaar was, en gij zelf het geloofde, zonder iets te weten dat
daartegen streed: zou het dan billijk zijn, dat gij lust kreegt om dien diamant
te nemen en hem op een aambeeld onder een hamer te leggen en met alle slagen
en lichaamsterkte te beproeven, of hij werkelijk zoo hard en zoo fijn is als men
zegt ? En te meer, als gij het uitvoerde : want gesteld, dat de steen weerstand
bood aan zulk een dwaze proef, zou hij daardoor volstrekt niet meer voortreffelijkheid of roem verkrijgen ; en wanneer hij brak, iets, dat zou kunnen gebeuren
was hij dan niet geheel verloren ? Ja zeker, en iedereen zou zijn bezitter als een
gek beschouwen. Houd het er nu voor, vriend Anselmus, dat Camilla een allerfijnste diamant is, zoowel in uwe achting als in die van anderen, en dat het
onredelijk is haar in de gelegenheid te brengen van te breken, want al kan het
gebeuren dat zij heel blijft, kan zij niet tot hoogere waarde rijzen dan zij thans
bezit, en indien zij faalde of niet weerstond, bedenk dan hoe gij zoudt zijn
zonder haar, en met hoeveel reden gij u over uzelven zoudt kunnen beklagen
van de oorzaak te zijn geweest van haar ondergang en den uwen. Denk, dat er
geen juweel in de wereld is van zoo hoogen prijs als een kuische en geëerde
vrouw, en dat de geheele eer der vrouwen bestaat in den goeden dunk, dien
men van haar heeft : daar nu die uwer echtgenoote zoodanig is, dat hij het u
bekende toppunt van uitnemendheid bereikt, waarom wilt gij dan die waarheid
in twijfel trekken ? Zie, vriend, de vrouw is een onvolmaakt schepsel, en men
moet haar geen hinderpalen voorleggen, waarover zij struikelt en valt, maar ze
wegnemen en den weg voor haar vrij maken van alle ongelegenheid, opdat zij,
zonder moeielijkheden, vlug voortstreve ten einde de volmaaktheid te bereiken,
welke haar ontbreekt, en bestaat in deugdzaam te zijn. De natuuronderzoekers
verhalen, dat het hermelijn een diertje is, dat een zeer witte huid heeft, en dat,
wanneer de jagers het willen vangen, zij zich van een list bedienen door namelijk,
cie plaatsen kennende, waar het gewoonlijk langs komt en zich schuil houdt,
deze met slijk te bezoedelen, en het vervolgens opjagende te drijven naar die
plaats : zoodra nu het hermelijn aan het slijk komt, houdt het stil en laat zich
I)

Ariosto.
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grijpen en vangen, om te vermijden dat het door de vuiligheid loopt en zijn
witheid verliest en bezoedelt, die het hooger schat dan de vrijheid en het leven.
De eerbare en kuische vrouw is een hermelijn, en witter en zuiverder dan sneenw
is de deugd der eerbaarheid'. zij, die begeert, dat zij die niet verlieze, maar
veeleer behoude en beware, moet juist het tegenovergestelde doen van wat
met het hermelijn geschiedt, want men moet het slijk der geschenken en gedienstigheden der lastige minnaars niet voor haar plaatsen : misschien toch heeft
zij zooveel deugd en kracht niet, dat zij die struikelblokken kan overstappen en
overkomen ; en het is noodig, deze voor haar weg te nemen en haar de zuiverheid der deugd voor te stellen en de schoonheid, welke een goede naam in zich,
besloten houdt. Een goede vrouw is ook als een spiegel van blinkend en helder
kristal ; maar zij is onderhevig aan verdoffing en verduistering door eiken adem,
die haar raakt. Men moet met een eerbare vrouw omgaan als met de overblijfselen der heiligen : ze aanbidden, maar ze niet aanraken ; men moet een
goede vrouw bewaren en oppassen zooals een fraaie tuin wordt bewaard en
opgepast, die vol bloemen en rozen is, terwijl zijn meester niet toelaat, dat
iemend hem betrede of er aankome, opdat men van verre door het ijzeren he k
haar geur en schoonheid geniete. Ten slotte wil ik u eenige dichtregelen opzeggen, die mij in de gedachten zijn gekomen, en die ik in een hedendaagsch
blijspel hoorde, terwijl zij mij voorkomen gepast te zijn aan het onderwerp, dat
wij bezig zijn te behandelen. Een voorzichtig oud man raadde den vader eener
jongejuffrouw aan, haar in huis te houden, te bewaren en op te sluiten, en
onder andere redenen gaf hij hem deze :

.

Een vrouwehart is broos als glas
Probeer derhalve niet
Of het heel blijft of breekt
Want hoe gemakkelijk zou dit laatste kunnen geschieden !
Want het breekt gemakkelijk
En het is niet verstandig, zich voor het gevaar
Van zulk een ongeluk niet te behoeden,
Dat bovendien niet meer te herstellen is.
Wie zal twijfelen
Aan hetgeen niet ontkent kan worden,
Dat, evenals er in de wereld Danae's zijn
Er ook gouden regens gevonden worden?
Al wat ik u tot hiertoe gezegd heb, Anselmus, betrof u alleen ; maar nu moet
gij ook iets hooren van hetgeen voor mij voegzaam is : en indien het uitvoerig
is, vergeef mij, want dat alles vordert de doolhof, waarin gij u hebt begeve n
en waaruit gij wilt, dat ik u verlosse. Gij houdt mij voor uw vriend en gij wilt
mijn eer ontnemen : iets, dat met alle vriendschap strijdt ; en niet alleen
begeert gij dit, maar gij verlangt ook, dat ik haar u ontneme. Dat gij haar mij
wilt ontnemen, is duidelijk, want wanneer Camilla ziet, dat ik haar wil verleiden
gelijk gij van mij eischt, dan is het zeker, dat zij mij voor een man zonder eer
en voorzichtigheid zal houden, daar ik een zaak bedoel en onderneem zoo verwijderd van hetgeen, waartoe mijn karakter en uwe vriendschap mij verplichten.
Dat gij wilt, dat ik haar u ontneme, is buiten twijfel, want wanneer Camilla,
.
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ziet, dat ik haar wil verleiden, moet zij denken, dat ik eenige lichtzinnigheid
in haar gezien heb, die mij de stoutheid gaf haar mijn boozen wensch bekend
te maken, en wanneer zij zich voor onteerd houdt, gaat haar eigen oneer u
aan als die van uw eigendom, en hieruit ontstaat wat men gewoonlijk zegt, dat
men den man eener overspeelster, alh oewel hij het niet weet en het niet
in zijn hand gelegen heeft, noch aan zijn zorgeloosheid en gebrek aan
voorzichtigheid, om zijn ongeluk te voorkomen, eene afkeurende en vernederende benaming geeft ; en in zeker opzicht zien degenen, die de slechtheid zijner vrouw kennen, hem met een oog van minachting aan, in plaats
van hem aan te zien met medelijden, bedenkende, dat hij zich niet door
zijn schuld, maar door te lusten zijner booze echtgenoote in dit ongeval bevindt. Maar ik wil u de reden zeggen, waarom de man van een slechte
vrouw billijkerwijze onteerd is, al weet hij niet, dat zij slecht is, en al heeft
hij geen schuld, noch medegewerkt, noch reden gegeven, dat zij het is : en het
vervele u niet mij aan te hooren, want alles moet te uwen voordeele uitkomen.
Toen God onzer aller vader schiep in het aardsch paradijs, zegt de Goddelijke
Schrift, dat God een slaap over Adam deed nederdalen, en dat Hij, terwijl hij
sliep, eene ribbe nam uit zijn linkerzijde, van welke Hij onze moeder Eva
vormde, en toen Adam wakker werd en haar zag, zeide hij : Deze is vleesch
van mijn vleesch en been van mijn beenderen. En God zeide : Daarom zal de
man zijn vader en zijn moeder verlaten en zij zullen twee zijn in een zelfde
vleesch ; en toen werd het Goddelijke Sacrement des huwelijks ingesteld met
zulke banden, dat alleen de dood ze kan losmaken. En zooveel kracht en
voortreffelijkheid heeft dat wonderbare Sacrament, dat het maakt, dat twee
onderscheiden personen een zelfde vleesch zijn ; ja het doet nog meer bij goede
chtgenooten, want schoon zij twee zielen bezitten, hebben zij slechts één wil ;
en van hier komt, dat, daar het vleesch der vrouw één is met dat van den
man, de schande die op haar valt, of de gebreken, die zij zich bezorgt, overgaan op
het vleesch des mans, al heeft hij ook, zooals gezegd is, geen aanleiding gegeven tot dit nadeel ; want even als de pijn aan den voet, of aan welk deel
ook van het menschelijk lichaam, door het geheele lichaam gevoeld wordt,
omdat het van een zelfde vleesch is, en het hoofd het lijden van den enkel
voelt zonder dat het er de oorzaak van is, zoo deelt de man in de eerloosheid
der vrouw, omdat hij een zelfde voorwerp is met haar ; en daar alle eer en
oneer in de wereld bestaat en geboren .wordt in vleesch en bloed, en die van
tde slechte vrouw van denzelfden aard is, is het noodzakelijk, dat de man er
deel aan heeft en voor eerloos gehouden wordt, al weet hij er ook niets van.
Denk ook, Anselmus, aan het gevaar, waarin gij u begeeft met de rust te
willen storen, waarinuw goede huisvrouw leeft ; denk om welk een ijdele en
onbetamelijke nieuwsgierigheid gij de aandoeningen wilt opwekken, die nu in
-den boezem uwer kuische gade sluimeren ; overweeg, dat hetgeen gij hoopt te
winnen, gering is en hetgeen gij zult verliezen zoo groot zal zijn, dat ik het
onbesproken zal laten, daar de woorden mij ontbreken om het naar waarde te
schatten. Maar indien alles wat ik gezegd heb niet baat om u van uw slecht

voornemen af te houden, kunt gij wel naar een ander werktuig zoeken voor
uw oneer en uw ongeluk, daar ik het niet denkte wezen, al verlies ik daarom
i mij kan voorstellen."
uw vriendschap, wat het grootste verlies is, dat ik
Dit gezegd hebbende zweeg de deugdzame en voorzichtige Lotharius, en

Anselmus bleef zoo onthutst en peinzend, dat hij hem geruimen tijd geen woord
kon antwoorden ; eindelijk zeide hij tot hem : ,,Met de aandacht, die gij gezien
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hebt, heb ik geluisterd, vriend Lotharius, naar alles wat gij mij hebt willen zeggen,
en in uw woorden, voorbeelden en vergelijkingen heb ik het groote verstand
opgemerkt, dat gij bezit, en het toppunt van ware vriendschap, dat gij bereikt;
evenzoo zie en beken ik, dat, wanneer ik uw oordeel niet volg, maar het mijne,
ik het goede ontvlucht en het booze kies. Dit toegestemd zijnde, moet gij het
beschouwen alsof ik heden aan de ziekelijkheid lijd, welke sommige vrouwen
wel eens hebben, wie de lust bevangt om aarde, kalk, kolen te eten, en andere
nog erger dingen, ofschoon walgelijk om aan te zien, laat staan dan om te
eten : zoodat het noodig is een kunstmiddel aan te wenden om mij te genezen
dit nu kan gemakkelijk geschieden, wanneer gij eenvoudig begint om, ofschoon
flauw en geveinsd, Camilla in verzoeking te brengen ; zoo week zal zij wel niet
zijn, dat zij bij de eerste aanvallen op haar eerbaarheid bezwijkt, en met dat
begin alleen zal ik mij vergenoegen en zult gij voldaan hebben aan hetgeen gij
aan onze vriendschap schuldig zijt, mij niet alleen het leven gevend, maar mij
overtuigend dat ik niet zonder eer ben. Gij zijt verplicht om dit te doen om
één enkele reden, en die is, dat, daar ik zoo vast besloten ben, als ik ben,
om deze proef ten uitvoer te brengen, gij niet moet toestaan, dat ik mijn dwaasheid aan een ander openbare, waardoor ik de eer in de waagschaal zou stellen,
die gij uw best doet, mij niet te laten verliezen. En dat de uwe zich in de
oogen van Camilla niet in haar behoorlijk daglicht zal bevinden, zoo lang gij
haar lagen legt, is van weinig of geen belang, daar gij na korten tijd, de rechtschapenheid in haar ontwarende, die wij hopen, haar de zuivere waarheid van
onzen list zult kunnen mededeelen, en daarmede haar vertrouwen tot zijn oorspronkelijken toestand terug zal keeren. Daar gij dus zoo weinig waagt en mij
zooveel genoegen kunt doen door u te wagen, laat dan niet na het te doen,
hoeveel ongelegenheden u ook voor den geest komen, want, zooals ik reeds
gezegd heb, wanneer gij maar begint, zal ik de zaak voor afgedaan houden."
Lotharius, het vaste besluit van Anselmus ziende en niet wetend welke voorbeelden meer bij te brengen, noch met welke woorden het hem af te raden ;
ziende daarbij, dat hij hem dreigde zijn boozen lust aan een ander te zullen
openbaren, besloot, ten einde grooter kwaad te vermijden, hem ter wille te
zijn en te doen wat hij verzocht, met het voornemen en de bedoeling om de
zaak in dier voege aan te leggen, dat, zonder de denkwijze van Camilla te
storen, Anselmus voldaan werd. Hij antwoordde hem dus, dat hij zijn denk-•
beelden aan niemand anders moest mededeelen, dat hij die onderneming op
zich nam en haar zou beginnen, zoodra het hem lustte.
Anselmus omhelsde hem met teedere vriendschap en bedankte hem voor
zijn aanbod alsof hij hem een groote gunst had bewezen ; en zij kwamen beiden
overeen, dat het werk den volgenden dag zou begonnen worden ; dat hij hem
gelegenheid en tijd zou geven om alleen met Camilla te kunnen spreken en
hem bovendien geld en kleinooden ter hand zou stellen, om haar te geven en
aan te bieden. Hij raadde hem aan, haar muziek te verschaffen en verzen tot
haar lof te maken ; en wanneer hij de moeite niet mocht willen nemen ze • te
maken, zou hij zelf ze maken.
Tot alles verklaarde Lotharius zich bereid, ofschoon met een andere bel•
doeling dan Anselmus vermoedde : en met deze afspraak keerden zij naar het
huis van Anselmus terug, waar zij Camilla vonden, die met angst en zorg haar
gemaal wachtte, daar hij dien dag langer dan gewoonlijk toefde te komen.
Lotharius ging naar huis en Anselmus bleef in het zijne, even tevreden als,
Lotharius bekommerd was, die niet wist, welk middel te vinden om goed van.
.,
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deze onbetamelijke zaak af te komen. Dien ganschen nacht dacht hij na over
de wijze, hoe Anselmus te bedriegen zonder Camilla te beleedigen. Den volgenden
dag kwam hij bij zijn vriend eten en werd door Camilla goed ontvangen, die
hem met veel welwillendheid verwelkomde en onthaalde, daar zij de genegenheid kende, die haar gemaal voor hem koesterde. Toen zij gedaan hadden met
eten, nam men de tafel af, en Anselmus zeide tot Lotharius, dat hij bij Camilla
moest blijven, terwijl hij een dringende zaak ging verrichten, en dat hij binnen
anderhalf uur terug zou komen. Camilla verzocht hem te blijven en Lotharius
bood aan hem te vergezellen, maar niets hielp bij Anselmus : integendeel hij
drong bij Lotharius aan, dat hij zou blijven en op hem wachten, omdat hij
daarna een zaak van veel belang met hem te behandelen had. Hij verzocht
Camilla ook, totdat hij terug kwam, Lotharius niet alleen te laten. Om kort te
gaan, hij wist zoo goed de nuttigheid of nietigheid van zijn afwezigheid voor te
wenden, dat niemand zou hebben kunnen begrijpen, dat het voorgewend was.
Zoo vertrok Anselmus dan en Camilla en Lotharius bleven te zamen aan tafel :
want de overige lieden des heizes waren alle gaan eten. Lotharius zag zich nu
in het strijdperk, dat zijn vriend begeerde, en met den vijand voor zich, die
met haar schoonheid alleen eene geheele gewapende ruiterschaar zou hebben
kunnen overwinnen. Stel u voor, dat Lotharius reden tot vrees had ; maar wat
hij deed, was zijn elleboog te plaatsen op den arm van zijn stoel en zijn gelaat
op zijn hand te leggen, Camilla om verschooning vragend voor het slechte gezelschap, zeide hij, en hij wat wilde sluimeren totdat Anselmus terugkwam. Camilla antwoordde, dat hij beter zou slapen in de alcoof dan op zijn stoel, en
noodigde hem derhalve uit daar te gaan slapen. Dat wilde Lotharius niet en
hij bleef daar slapen totdat Anselmus terugkeerde, die, Camilla op haar kamer
en Lotharius in slaap vindende, meende, dat, nu hij zoo lang had getalmd, zij
reeds gelegenheid hadden gehad om te spreken en ook om te slapen. Hij kon
het oogenblik bijna niet afwachten, waarin Lotharius ontwaakte, ten einde met
hem weder uit te gaan en hem naar zijn wedervaren te vragen. Alles gebeurde
naar zijn wensch, Lotharius ontwaakte en aanstonds gingen zij te zamen uit en
daarop vroeg hij hem wat hij verlangde te weten. Lotharius antwoordde hem,
dat het hem niet goed had geschenen zich reeds de eerste maal geheel te openbaren ; dat hij daarom niets gedaan had, dan Camilla te prijzen over haar schoonheid, haar zeggende, dat men in de geheele stad over niets anders sprak dan
over haar schoonheid en verstand, wat hem een goed begin was voorgekomen
om aanvankelijk haar welwillendheid te winnen en haar voor te bereiden, om
hem een volgenden keer met welgevallen aan te hooren, hierin den list bezigend, dien de duivel aanwendt, wanneer hij iemand wil bedriegen, die op zijn
hoede is om zich zelven te bewaken : dat hij zich namelijk verandert in een
Engel des lichts, terwijl hij die der duisternis is, en, hem een goed uiterlijk voor
ooggin stellend, ten slotte openbaart wie hij is en zijn doel bereikt, wanneer zijn
bedrog bij den aanvang niet ontdekt wordt. Dit alles deed Anselmus veel genoegen en hij zeide, dat hij hem elken dag dezelfde gelegenheid zou geven, al
ging hij niet uit, daar hij zich dan te huis met het een en ander zou bezighouden, zoodat Camilla zijn list niet kon te weten komen. Het gebeurde dan, dat
er vele dagen voorbijgingen, en Lotharius, zonder een woord tot Camilla te
spreken, Anselmus, berichtte, dat hij met haar sprak en hij nooit het geringste
bewijs uit haar kon krijgen van tot iets te komen, dat slecht was, noch zelfs schijn
of schaduw van hoop te geven ; integendeel, zeide hij, dat zij hem dreigde, als
khij die booze gedachte niet vaarwel zeide, het aan haar gemaal te zullen zeggen.
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tHet is goed,» zeide Aneelmus ; «tot dusverre heeft Camilla aan woorden
weêrstand geboden ; wij moeten zien in hoeverre zij daden weerstaat ; morgen
zal ik u tweeduizend gouden escudo's geven, om ze haar aan te bieden en zelfs
te schenken, en een gelijke som om juweelen te koopen en haar te verleiden,
want vrouwen zijn gewoonlijk, vooral als zij schoon zijn, en hoe kuisch zij ook
wezen mogen, genegen om zich fraai te kleeden en er keurig uit te zien ; indien
zij nu deze verzoeking weerstand biedt, zal ik voldaan zijn en u geen verdere
moeite aandoen.
Lotharius antwoordde, dat hij, nu hij eenmaal begonnen was, die onderneming ten einde zou brengen, ofschoon hij begreep, dat hij er overwonnen zou af
komen. Den volgenden dag ontving hij de vierduizend escudo's en daarmede
vierduizend kwellingen, omdat hij niet wist wat te zeggen en opnieuw te liegen ;
ten slotte nam hij echter voor, hem te zeggen, dat Camilla even rechtschapen
was omtrent de giften en beloften als omtrent de woorden, en dat er geen reden
bestond om zich langer te vermoeien, daar het nutteloos tijdverspillen was.
Maar het noodlot, dat de zaken elders heen leidde, wilde, dat Anselmus, na
Lotharius en Camilla alleen te hebben gelaten, zooals hij te voren gewoon was,
zich nu in een kamer opsloot, door het sleutelgat bleef kijken en luisteren naar
hetgeen zij samen verhandelden, en zag, dat Lotharius gedurende meer dan een
half uur geen woord tot Camilla sprak en het ook niet zou gedaan hebben al
ware hij daar een eeuw gebleven : hij kwam duF, op het denkbeeld, dat al wat
zijn vriend hem van de antwoorden van Camilla gezegd had, leugen en bedrog
was ; om te zien, of dit zoo was, verliet hij het vertrek en Lotharius alleen roepende, vroeg hij hem wat nieuws er was en hoe Camilla gezind was ?
Lotharius antwoordde dat hij geen hand meer aan dat werk dacht te slaan,
daar zij hem zoo streng en barsch antwoordde, dat hij geen moed zou hebben,
haar ooit weer iets te zeggen.
«Ach,» zeide Anselmus, «Lotharius, Lotharius, hoe slecht beantwoordt gij aan
hetgeen gij mij schuldig zijt en aan het groot vertrouwen dat ik in u stel!
Zooeven heb ik door dit sleutelgat naar u staan kijken, en gezien, dat gij geen
woord tot Camilla gesproken hebt, waaruit ik begrijp, dat gij haar nog het eerste
woord moest zeggen, en als dat zoo is, waaraan ik niet twijfel, waarom bedriegt
gij mij dan of waarom wilt gij mij opzettelijk de middelen onthouden, die ik zou
kunnen vinden om aan mijn wensch te voldoen ?»
Anselmus zeide niets meer, maar wat hij gezegd had was voldoende om Lothaaius in verlegenheid en verwarring te brengen, en als het ware in zijn eer
getast, dat hij op leugens betrapt was, zwoer hij Anselmus dat hij van dat oogenblik af zoo ernstig op zich nam om hem zijn zin te geven en niet te bedriegen,
als hij zelf zien zou, wanneer hij hem weder uit nieuwsgierigheid bespiedde : te
meer daar het niet noodig zou zijn eenige zorg aan te wenden, daar degene, die
hij meende te besteden om hem te voldoen, hem alle achterdocht zou ontnemen.
Anselmus schonk hem geloof en, om hem zekerder gelegenheid te
verschaffen met minder gejaagdheid, besloot hij acht dagen lang van
huis afwezig te blijven en naar dat van een zijner vrienden te gaan, die op een
dorp woonde, niet ver van de stad : met welken vriend hij afsprak, dat hij hem
een zeer dringende uitnoodiging zou zenden, om voor Camilla een reden te
hebben voor zijn vertrek. Ongelukkige en onberaden Anselmus ! wat doet gij ?
wat zijt gij van plan ? wat beschikt gij ? Bedenk, dat gij tegen u zelven misdoet,
uw oneer bedoelend en uw ondergang beschikt ! Uwe echtgenoote Camilla is
goed; kalm en rustig bezit gij haar; niets stoort uw genot ; haar gedachten over-
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schrijden de muren niet van haar huis ; gij zijt haar hemel op aarde, het doelwit harer wenschen, de voldoening harer begeerten en de maatstaf, waarnaar zij
haar wil afmeet, dien geheel schikkende naar den uwen en dien des Hemels
als dus de goudmijn harer eer, schoonheid, eerbaarheid en ingetogenheid u zonder eenige moeite al den rijkdom oplevert, dien gij bezit en gij kunt verlangen,
waarom wilt gij dan in de aarde graven en nieuwe aders van nieuwen en nook
gezienen rijkdom opsporen, u in gevaar stellend, dat alles instort, daar zij toch
eigenlijk alleen steunt op de brooze grondslagen van haar zwakke natuur ? Bedenk, dat al wie het onmogelijke zoekt, billijkerwijze het mogelijke moet ontzegd
worden, gelijk dit beter een dichter zeide in deze woorden :
In den dood hoop ik het leven,
In de ziekte gezondheid,
In de gevangenis vrijheid te vinden,
Boeien zullen gemakkelijk afvallen
En trouw den verrader boeien.
Maar mijn lot
Heeft mij de hoop ontzegd,
En met den hemel saamgespannen,
Omdat ik het onmogelijke verlangde
Werd het mogelijke mij ontzegd.
Den volgenden dag vertrok Anselmus naar het dorp. en deelde Camilla
mede, dat gedurende den tijd, dat hij afwezig zou zijn, Lotharius naar zijn
huis zou komen en bij haar komen eten, en zij moest zorgen hem te behandelen
zoo als hem zelven. Camilla bedroefde zich als een verstandige en fatsoenlijke
vrouw, over het bevel, dat haar man haar achterliet, en verzocht hem op te
merken, dat het niet goed stond, dat iemand, gedurende zijn afwezigheid, zijn
stoel aan tafel innam ; en dat, zoo hij het deed uit gebrek aan vertrouwen,
of zij haar huis zou weten te besturen, hij het dezen keer moest beproeven,
dan zou hij bij ervaring zien, hoezeer zij wel voor grootere zorgen geschikt
was. Anselmus antwoordde, dat hij het zoo verkoos en zij slechts het hoofd
had te buigen en hem te gehoorzamen. Camilla hernam, dat zij dit zou doen,
hoezeer ook tegen haar zin. Anselmus vertrok, en den volgenden dag kwam
Lotharius ten zijnent, waar hij door Camilla vriendelijk en ordentelijk ontvangen
werd, terwijl zij zich nooit in de gelegenheid stelde, dat Lotharius haar alleen
zag, daar zij steeds omringd was van haar mannelijke en vrouwelijke bedienden,
voornamelijk van een gezelschapsjuffer, genaamd Leonella, van wie zij veel
hield, daar zij, van haar kindschheid af, met haar beiden in het huis der
ouders van Camilla waren opgevoed, en toen zij met Anselmus huwde bracht
zij haar mede. Gedurende de drie eerste dagen zeide Lotharius haar niets, ofschoon hij het had kunnen doen, wanneer de tafel was afgenomen en de
dienstboden met veel haast gingen eten, want zoo had Camilla het bevolen, en
bovendien was aan Leonella geboden vroeger dan Camilla te eten en nooit van
haar zijde te wijken. Deze echter, die op andere dingen van haar smaak haar
gedachten gevestigd had en die uren en die gelegenheid noodig had, om ze naar
haar zin te besteden, voldeed niet altijd aan het bevel harer meesteres, maar
liet hen integendeel alleen, alsof zij haar dat gelast had ; maar het eerbare gedrag van Camilla, de ernst van haar gelaat, en de houding van haar persoon
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waren van dien aard, dat zij de tong van Lotharius in bedwang hielden ; het
voordeel echter, dat de vele deugden van Camilla aanbrachten deed, hoewel zij der
tong van Lotharius het zwijgen oplegden, evenwel aan beiden schade, want al zweeg
de tong, de gedachte oordeelde toch en had gelegenheid om stuk voor
stuk de voortreffelijkheid en schoonheid gade te slaan, die Camilla bezat
en die voldoende waren om liefde in te boezemen aan een marmeren beeld, laat staan
dan aan een hart van vleesch. Lotharius beschouwde haar gedurende den tijd en
de gelegenheid, die hij had, om met haar te spreken, en hij overwoog, hoe
waardig zij was om bemind te worden ; deze overweging begon langzamerhand
de achting te verzwakken, welke hij Anselmus toedroeg, en duizendmalen wilde
hij zich uit de stad verwijderen en gaan waar nooit Anselmus hem, noch hij
Camilla kon zien ; doch reeds verhinderde en weerhield hem het genoegen dat
hij vond in haar gade te slaan. Hij deed zich geweld aan en streed met zichzelf om het welgevallen te onderdrukken en niet te gevoelen, dat hij schepte in
Camilla te beschouwen ; hij beschuldigde zich, als hij alleen was, over zijn dwaasheid ; noemde zich een slechten vriend, ja zelfs een slechten Christen ; hij maakte
vergelijkingen tusschen zichzelf en Anselmus en allen stuitten af op de gedachte
dat het zinnelooze vertrouwen van Anselmus grooter geweest was, dan zijn gebrek
aan trouw, en dat, wanneer hij evenveel verontschuldiging voor God als voor de menschen vond over hetgeen hij dacht te doen, hij geen straf voor zijn schuld vreesde.
Om kort te gaan, de schoonheid en voortreffelijkheid van Camilla, gepaard
aan de gelegenheid, waarin de onnoozele echtgenoot hem geplaatst had, overmeesterden de trouw van Lotharius volkomen ; en zonder op iets anders acht
te slaan dan op hetgeen, waartoe zijn lust hem aandreef, begon hij, na verloop
van drie dagen van Anselmus' afwezigheid, gedurende welke hij in een gestadigen strijd geweest was om aan zijn wenschen weerstand te bieden, een
liefdesverklaring aan Camilla met zooveel verwarring en met zulke verliefde
woorden, dat Camilla verbaasd stond en niets anders deed dan van haar plaats
opstaan en naar haar kamer gaan zonder hem een enkel woord te antwoorden.
Door deze koelheid bezweek echter bij Lotharius de hoop niet, die steeds
tegelijk met de liefde geboren wordt ; veeleer hield hij nog meer van Camilla,
en deze, van Lotharius gezien hebbende wat zij nooit gedacht had, wist niet
wat te doen ; en daar het haar toescheen, dat het niet veilig noch passend
was, hem plaats en gelegenheid te geven om haar weder te spreken, besloot
zij, dienzelfden avond, gelijk zij ook deed, een harer bedienden met een brief
naar Anselmus te zenden, waarin zij hem het volgende schreef.

VIERENDERTIGSTE HOOFDSTUK.

Waarin de novelle van de Onbetamelijke Nieuwsgierigheid
wordt voortgezet.
Men zegt gewoonlijk, dat het er met een leger zonder veldheer en met een
kasteel zonder slotvoogd slecht uitziet, evenzoo zeg ik, dat het er nog veel slechter
uitziet met een jonge gehuwde vrouw zonder haar man, wanneer geen hoogst billijke redenen hem van haar verwijderd houden. Ik gevoel mij zoo ongelukkig zonder
u en het is mij zoo onmogelijk die afwezigheid te dragen, dat, als gij niet
„

DON QUICHOTE.
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aanstonds komt, ik ondertusschen in het huis mijner ouders moet gaan wonen,
al laat ik het uwe dan ook zonder toezicht, want degene, dien gij hier achterliet, let, geloof ik, meer op zijn lust dan op hetgeen u betreft. Daar gij verstandig zijt, heb ik u niets meer te zeggen, en het is ook niet goed, dat ik u
meer zegge.»
Dezen brief ontving Anselmus en hij begreep daaruit, dat Lotharius de onderneming reeds had aangevangen en dat Camilla moest geantwoord hebben zooals hij het wenschte ; bovenmate verblijd over deze berichten, liet hij Camilla
mondeling zeggen dat zij op geenerlei wijze verandering in zijn huis moest aanbrengen, daar hij binnenkort zou terugkeeren. Camilla stond verbaasd over het
antwoord van Anselmus, dat haar nog besluiteloozer maakte dan te voren, daar
zij niet in haar huis durfde blijven en nog minder naar dat harer ouders gaan,
want in het blijven liep haar kuischheid gevaar en door het gaan handelde zij
tegen het bevel van haar gemaal. Eindelijk besloot zij tot hetgeen voor haar
het slechtste was, namelijk te blijven, met het voornemen om de tegenwoordigheid
van Lotharius niet te ontvluchten, om geen opspraak te verwekken bij haar
bedienden ; zelfs speet het haar geschreven te hebben wat zij aan haar echtgenoot
gemeld had, vreezende, dat hij zou denken, dat Lotharius eenige lichtzinnigheid
in haar had gezien, die hem bewogen had, om de haar verschuldigde achting
niet te bewaren ; maar steunend op haar deugd, vertrouwde zij op God en op
haar goede voornemens, waarmede zij zwijgend alles dacht te weerstaan wat
Lotharius haar mocht willen zeggen, zonder er verder haar man in te bemoeien,
teneinde hem niet in eenigen strijd of moeite te brengen ; zelfs zocht zij middelen om Lotharius bij Anselmus te verontschuldigen, wanneer deze haar
naar de aanleiding vroeg, die haar bewogen had om hem dien brief te schrijven.
Met deze denkbeelden, die meer eervol, dan veilig en nuttig waren, luisterde zij
den volgenden dag naar Lotharius, die den aanval op zulk een wijze hernieuwde
dat de standvastigheid van Camilla begon te wankelen, en haar eerbaarheid werk
genoeg had om haar oogen te helpen en geen blijken te geven van zeker liefdevol medelijden, dat de tranen en woorden van Lotharius in haar boezem hadden opgewekt. Dit alles merkte Lotharius en het deed hem nog sterker ontvlammen. Ten slotte kwam het hem voor, dat het noodig was, gedurende den
tijd en de gelegenheid, welke de afwezigheid van Anselmus schonk, de belegering
der vesting te verhaasten : hij tastte daarom haar eigenliefde aan met loftuitingen
op haar schoonheid, want niets is er, dat spoediger de versterkte torens van de
ijdelheid der schoonen inneemt en omverwerpt, dan de ijdelheid, als wapen aangewend door de tong der vleierij. Kortom, hij ondermijnde met allen ijver de
rots harer deugd met zulke loopgraven, dat, al ware Camilla van louter brons
geweest, zij ingestort zou zijn. Lotharius weende, bad, beloofde, vleide, hield
aan en veinsde met zooveel gevoel, met blijken van zooveel ernst, dat hij bres
schoot in de eerbaarheid van Camilla en eindelijk zegevierde over hetgeen hij
het minst dacht en het meest wenschte. Camilla gaf zich gewonnen : Camilla
gaf zich over : maar wat wonder, daar ook de vriendschap van Lotharius geen
stand hield ? Een duidelijk voorbeeld, dat ons bewijst, hoe de hartstocht der
liefde alleen overwonnen wordt door haar te vluchten, en dat niemand een
worsteling moet aanvangen met zulk een machtigen vijand, daar er goddelijke
krachten noodig zijn om zijn menschelijke te overwinnen. Alleen Leonella wist
van de zwakheid harer meesteres, omdat die niet voor haar verborgen kon worden door de twee slechte vrienden en nieuwe minnenden. Lotharius wilde Camilla de begeerte van Anselmus niet mededeelen, noch dat hij hem de gelegenheid
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gegeven had zoo ver te komen, opdat zij zijn liefde niet zou minachten en meenep,
dat hij haar slechts bij toeval en zonder nadenken, en niet met opzet, verleid
had. Weinige dagen later kwam Anselmus te huis en merkte niet wat er in
ontbrak, namelijk hetgeen hij het minst vreesde en het meest waardeerde. Hij
ging aanstonds Lotharius opzoeken en vond hem te huis ; zij omhelsden elkander en de een vroeg den ander naar hetgeen hem leven of dood zou aanbrengen.
rHet bericht, dat ik u kan geven, vriend Anselmus,' zeide Lotharius, cis,
dat gij een vrouw hebt, die waardig het voorbeeld en de kroon kan zijn van
alle goede vrouwen ; de woorden die ik haar gezegd heb, heeft de wind medegevoerd ; mijn aanbiedingen werden geminacht ; mijn giften afgeslagen ; eenige
geveinsde tranen van mij heeft zij klaarblijkelijk bespot. Om kort te gaan,
evenals Camilla de som is van alle schoonheid, zoo is zij ook de bewaarplaats,
waarin de eerbaarheid berust en de wellevendheid en ingetogenheid leven, met
alle deugden, die een geëerde vrouw geëerd en gelukkig kunnen maken. Neem
uw geld terug, vriend : hier heb ik het, zonder noodig gehad te hebben er aan
te raken : de deugd van Camilla wordt niet overwonnen door zulke verachtelijke
zaken, als geschenken en beloften. Wees tevreden, Anselmus, en verlang geen
verdere proeven te nemen dan de reeds gemaakte ; en daar gij droogvoets over
de zee zijt gekomen van de bezwaren en verdenkingen, welke men gewoonlijk
van de vrouwen heeft en kan hebben, wil nu niet u opnieuw in de diepe zee
van nieuwe onaangenaamheden begeven, en begeer niet met een tweeden loods
de proef te nemen van de voortreffelijkheid en stevigheid van het vaartuig, dat
de Hemel u toebedeelde, om daarmede de zee dezer wereld over te steken ;
reken er integendeel op, dat gij nu in een veilige haven zijt, bevestig u met de
ankers der algemeene achting en laat u zelven met rust totdat men de schuld van u
komt invorderen, van wier betaling geen menschelijke adeldom u kan bevrijden".
Anselmus was hoogst tevreden over de woorden van Lotharius en geloofde
ze even zeker, alsof zij door een orakel waren gesproken ; maar toch verzocht
hij hem, voortaan niet zulk een ijver aan te wenden als tot dusverre, maar verlangde hij toch, dat hij eenige dichtregelen tot haar lof zou schrijven
onder den naam van Chloris, want dan zou hij aan Camilla te kennen
geven, dat zijn vriend verliefd was op een dame, waaraan hij dien naam gegeven
had, om haar behoorlijk te kunnen prijzen, zooals aan haar eerbaarheid verschuldigd was : en wanneer Lotharius de moeite niet mocht willen nemen om
de verzen te maken, zou hij het zelf wel doen.
Dat zal niet noodig zijn,» zeide Lotharius, cwant de Muzen zijn mij niet
zoo vijandig, of zij bezoeken mij eenige malen 's jaars ; zeg aan Camilla wat
gij daar zeide omtrent het verzinsel mijner liefde; ik zal de verzen maken, wel
niet zoo goed als het onderwerp verdient, maar ten minste zoo goed als ik zal
kunnen.'
Aldus kwamen de onbetamelijke en de verraderlijke vriend overeen, en Anselmus, huiswaarts gekeerd zijnde, vroeg aan Camilla, waarover zij zich reeds
verwonderde, dat hij het haar niet reeds vroeger gevraagd had : namelijk, hem
de reden te zeggen, waarom zij hem den brief geschreven had, dien zij hem
gezonden had. Camilla antwoordde, dat het haar had toegeschenen, dat Lotharius haar een weinig lichtzinniger aankeek, dan toen hij te huis was ; maar dat
zij zichzelve reeds beknord had en geloofde, dat het maar verbeelding van haar
geweest was, daar Lotharius nu vermeed haar te zien en alleen met haar te
zijn. Anselmus zeide haar, dat zij dat vermoeden wel voor zeker kon houden,
daar hij wist, dat Iotharius verliefd was op eene aanzienlijke jonkvrouw in de
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stad, die hij roemde onder den naam van Chloris, en dat, al was dit zoo niet,
zij niets te vreezen had van de trouw van Lotharius en van de groote vriendschap van hen beiden. Ware nu Camilla niet gewaarschuwd geweest door Lotharius, dat de liefde voor Chloris een verzinsel was en hij dit aan Anselmus
gezegd had, om zich somtijds te kunnen bezighouden met den lof van Camilla
zelve, dan zou zij zonder twijfel in het wanhopige net van den minnennijd gevallen zijn; maar daar zij vooraf gewaarschuwd was, ging deze schok zonder
ontsteltenis voorbij. Den volgenden dag, toen zij met hun drieën aan tafel zaten, verzocht Anselmus Lotharius, hun iets mede te deelen van hetgeen hij had
opgesteld voor zijn beminde Chloris, daar hij, nu Camilla haar niet kende, veilig
kon zeggen wat hij wilde.
tAl kende zij haar,» antwoorde Lotharius, a dan zou ik toch niets verbergen,
want wanneer een minnaar zijn dame prijst om haar schoonheid en haar uitmaakt voor wreed, dan beleedigt hij in geen enkel opzicht haar goeden naam ;
maar het zij zoo het wil, wat ik kan zeggen is, dat ik gisteren een klinkdicht
maakte op de ondankbaarheid van deze Chloris, dat aldus luidt:
KLINKDICHT.

Dikwijls verheffen zich in de stilte van den nacht,
Terwijl de zoete slaap de stervelingen bevangen houdt,
Mijn liederen ten hemel
En klaag ik het leed mijns harten aan Chloris.
Maar noodra de zon zich gaat vertoonen
Aan de rozenkleurige poorten van het oosten,
Vernieuw ik mijn zuchten en klachten
En wordt de oude strijd weder opgevat.
En wanneer de zon van haar troon
Rechte stralen op de aarde zendt,
Vermeerder ik mijn zuchten en verdubbel ik mijn klachten.
De nacht keert weder en ook mijn vertwijfeling
En steeds vind ik in mijn doodelijk volharden
Den Hemel en Chloris' vertrek gesloten.
Het klinkdicht beviel Camilla wel, maar Anselmus nog beter, die het prees
en zeide, dat de dame uitermate wreed was, die zulke oprechte gevoelens niet
beantwoordde. Waarop Camilla vroeg : ( Is dan alles wat de verliefde dichters
zeggen, waarheid?»
Voor zooverre zij dichters zijn, spreken zij die niet,» antwoordde Lotharius;
«maar voor zoover zij verliefd zijn, komen zij steeds nog evenveel tekort als zij
waar zijn
«Er is geen twijfel aan,' hervatte Anselmus, om aan de woorden van Lotha?^

rus voor Camilla nog meer nadruk te geven, terwijl zij even onbewust was van den
list van Anselmus, als zij thans verliefd was op Lotharius : en dus, wegens het
genoegen, dat zij in zijn voortbrengsels smaakte, te meer daar zij begreep, dat
zijn verlangens en opstellen haar bedoelden en dat zij de ware Chloris was,
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verzocht zij hem, om, indien hij nog een klinkdicht of andere verzen kende, ze
op te zeggen.
tja,» antwoordde Lotharius ; «maar ik geloof niet dat het zoo goed is als het
eerste, of, om beter te zeggen, minder slecht; maar gij kunt er zelve over oordeelen, want hier is het.
KLINKDICHT.

Ik weet, dat ik sterf; wilt gij mij niet gelooven,
Toch is mijn dood even zeker, als dat ik, aan uw voeten
Eer zou sterven,
Dan de liefde uit mijn hart rukken.
Zag ik mij slechts in het rijk der schaduwen,
Beroofd van leven, roem en liefde,
Toch zou mijn hart steeds open blijven,
Opdat gij er uw liefelijk beeld kondt zien.
Dit schild zal ik in den strijd dragen ,
Welke mijn trouw doet ontstaan en aanwakkert,
Die zich door uw strengheid staalt.
0, laat den armen schepeling niet omkomen,
Die op den wijden Oceaan uit de koers geslagen is
En wien kompas, sterren en haven ontbreken.
Anselmus prees dit tweede klinkdicht evenals hij het eerste gedaan had, en
op deze wijze ging hij voort met schakel aan schakel te voegen van de keten,
waarmede hij zichzelven boeide en zijn oneer bevestigde, want hoemeer Lotharius hem onteerde, des te meer zeide hij hem, dat hij geëerd was ; en hoemeer
Camilla afdaalde in den afgrond harer verachtelijkheid, des te hooger steeg zij,
in het denkbeeld van haar man, op het toppunt van deugd en goeden naam.
Het gebeurde hierop, dat Camilla, zich onder anderen eens met hare juffer
alleen bevindende, tot haar zeide : «Ik ben beschaamd, lieve Leonella, als ik
zie, hoe weinig ik mijzeve heb weten te waardeeren, daar ik te minste niet gemaakt
heb, dat Lotharius door eenig talmen het volkomen bezit kocht, dat ik hem zoo spoedig schonk van mijn genegendheid. Ik vrees, dat hij mijn spoed of lichtvaardigheid
moet minachten, zonder dat hij let op het geweld, dat hij mij aandeed om hem
niet te kunnen weerstaan.
«Laat u dat niet verontrusten, mevrouw,» antwoordde Leonella, «want het is
de moeite niet waard ; het is ook geen reden van minachting, om, wat men
geeft, snel te geven, als hetgeen men geeft waarlijk goed is en op zich zelf kostbaar ; ook pleegt men te zeggen, dat die aanstonds geeft, tweemaal geeft.»
«Men pleegt ook te zeggen,» zeide Camilla, «dat wat weinig kost minder geacht wordt.»
«Dat woord past op u niet,» antwoordde Leonella, «want de liefde, naar ik
heb hooren zeggen, vliegt nu eens, en dan eens loopt zij ; met dezen
loopt zij en met genen wandelt zij op haar gemak ; sommigen treft en anderen
doodt zij ; op een oogenblik begint de loop harer begeerten en op datzelfde
oogenblik eindigt en besluit zij dien ; 's morgens slaat zij het beleg voor een
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vesting en 's avonds heeft zij haar ingenomen, want er is geen kracht, die haar
weerstaat : waarom zijt gij dan bang of wat vreest gij, daar hetzelfde lot ook
met Lothartus moet gebeurd zijn, terwijl de liefde als middel om u te overweldigen de afwezigheid van mijnheer gebezigd heeft ? En het was onvermijdelijk,
dat gedurende deze volbracht werd wat de liefde besloten had, zonder den tijd
aan den tijd te laten, dat Anselmus dien had om terug te komen en dat door
zijn afwezigheid het werk onafgedaan bleef; de liefde toch heeft geen beteren
dienaar om uit te voeren wat zij wenscht, dan de gelegenheid: van de gelegenheid bedient zij zich bij al haar bedrijven, voornamelijk in hun begin. Dit alles
weet ik veel beter door de ondervinding dan van hooren zeggen, en eenmaal
zal ik het u vertellen, mevrouw, want ik ben ook van jong vleesch en bloed;
te meer, mevrouw Camilla, daar gij u niet zoo dadelijk wegschonkt en overgaaft, of gij hadt eerst in de oogen, in de zuchten, in de woorden en in de beloften en geschenken van Lotharius zijne geheele ziel gezien, in haar en in hare deugden bemerkend hoe beminnenswaardig Lotharius was. Indien dit derhalve zo o,
is, laten die bekrompen en schroomvallige bezwaren uw verbeelding dan niet
verontrusten, maar wees verzekerd, dat Lotharius u acht gelijk gij hem acht, en
leef tevreden en voldaan, dat, nu gij toch in den strik der liefde gevallen zijt,
hij, die u boeit, een man is van waarde en achting; en dat hij niet alleen de
vier ss bezit, die men zegt, dat goede minnaars moeten hebben, maar een geheel
abc : luister anders maar en gij zult zien, hoe ik het u van buiten opzeg. Hij
is, naar ik zie en naar hij mij voorkomt : aanzienlijk, bestendig, cordaat, dankbaar, eervol, fatsoenlijk, goed, hoffelijk, innemend, jong, knap, liefdevol, mild,
natuurlijk, onbekrorni'en, prachtig-, rijk, en dan de ss, waarvan men spreekt en
vervolgens trouw, voornaam, waar; de x past hem niet, want dit is een hoekige
letter; de ij is reeds genoemd en de z: zorgvol voor uw eer.,
Camilla lachte om het ab c van haar juffer en hield haar voor ervarener in
de liefde danzij wel zeide ; en zoo beleed zij het ook, aan Camilla bekend
makend, hoe zij in verstandhouding stond met een aanzienlijken jongen man uit
dezelfde stad : waarover Camilla ontstelde, vreezende, dat langs dien weg haar
eer gevaar zou kunnen loopen. Zij vroeg haar of haar gesprekken daarbij bleven ? Met weinig schaamte en groote vrijmoedigheid antwoordde zij haar van
neen : want het is een zekere zaak, dat de verkeerdheden der mevrouwen de
schaamte ontnemen aan de dienstboden, die, wanneer zij haar meesteressen misstappen zien doen, er niets in vinden om kreupel te gaan, en dat zij het weten.
Camilla kon niets anders doen, dan Leonella verzoeken, niets van haar geheim
te zeggen aan dengene, dien zij haar beminde noemde, en dat zij hare zaken in
't geheim moest verrichten, opdat die niet ter kennis van Anselmus of van Lotharius kwamen. Leonella beloofde dit te zullen doen ; maar volbracht het op
een wijze, die de vrees van Camilla verwezenlijkte, dat zij door haar haar goeden naam zou verliezen ; want toen de eerlooze en onbeschaamde Leonella gezien had dat de handelwijze harer meesteres niet was als vroeger, verstoutte zij}
zich haar minnaar binnen te laten en in huis te brengen, vertrouwende, dat, al
zag haar meesteres het, zij het niet zou durven openbaar maken : dit nadeel toch

slepen onder anderen de zonden der mevrouwen na zich, dat zij zich tot slavinnen maken harer eigen dienstboden, en zich verplichten, om de oneerlijkheden en slechtheden van dezen voor haar te verbergen, gelijk dan ook gebeurde
met Camilla, die, ofschoon zij eens en dikwijls zag, dat Leonella zich met
haar vrijer in een vertrek van haar huis bevond, niet alleen haar niet durfde
bekijven, maar haar gelegenheid gaf hem op te sluiten en alle hinderpalen voor
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hem wegruimde, opdat hij door haar gemaal niet gezien werd. Ze kon ze echter zoo niet wegnemen, of Lotharius zag hem eens uitkomen bij het aanbreken
van den dageraad. Niet wetende wie het was, dacht hij eerst dat het een spook
moest zijn ; maar toen hij hem zag gaan, zich vermommen en met zorg en bedachtzaamheid verbergen, liet hij zijn onnoozel denkbeeld varen en verviel in
een ander, dat aller verderf zou geweest zijn, als Camilla dit niet had voorkomen. Lotharius dacht, dat de man, die hij op zulk een ongelegen uur uit het
huis van Anselmus had zien komen, er niet in was gekomen om Leonella, ja
herinnerde zich zelfs niet, dat Leonella in de wereld was : alleen geloofde hij,
dat Camilla, evenals zij gemakkelijk en lichtvaardig voor hem was geweest,
het nu was voor een ander : want de slechtheid der slechte vrouw brengt met
zich mede, dat zij het vertrouwen op hare eer met hem zelven verliest, aan
wien zij zich, verzocht en verleid zijnde, overgaf; hij gelooft, dat zij zich met
nog grootere gemakkelijkheid aan anderen overgeeft, en stelt een onfeilbaar vertrouwen op elke achterdocht, die hem in dit opzicht overkomt. Het scheen
niet anders of Lotharius miste op dit oogenblik zijn gezond verstand, en al zijn
voorzichtige overwegingen waren hem uit het geheugen gegaan : want, zonder
iets te doen, dat goed was, noch zelfs redelijk, zonder iets ter wereld, in één
woord, en vóórdat Anselmus was opgestaan, liep hij, ongeduldig en blind door
de jaloersche razernij, die hem aan het hart knaagde, en stervend van begeerte
om zich op Camilla te wreken, die hem in geen enkel opzicht beleedigd had,
naar Anselmus toe en zeide : «Weet Anselmus, dat ik sedert vele dagen met
mijzelven in strijd verkeer, mij geweld aandoende om u niet te zeggen wat niet
mogelijk was langer te verbergen, weet, dat de sterkte van Camilla thans overwonnen
is en onderworpen aan al wat ik met haar zou willen doen, en als ik getalmd heb met u
deze waarheid te ontdekken, is het geweest om te zien of het een lichtzinnige lust van
haar was, of dat zij het deed, om mij te beproeven en te zien, of de liefdesonderhandelingen vastberaden werden gevoerd, welke ik met uw verlof met haar heb aangeknoopt : ik meende ook, dat zij, indien zij was wat zij moest zijn en wat wij beiden
dachten, u reeds in kennis zou hebben gesteld van mijn oplettendheid ; maar
gezien hebbende, dat zij talmt, erken ik, dat de beloften welgemeend zijn, die
zij mij gedaan heeft, dat, noodra gij weder eens van huis afwezig waart, zij mij
te woord zal staan in het kamertje, waar de bewaarplaats is uwer kleederen
(en het was waar, dat Camilla hem daar gewoonlijk sprak). Ik wil echter niet,
dat gij met overhaasting wraak neemt, want de zonde is nog niet begaan dan
alleen in gedachte, en het zou kunnen zijn, dat tusschen nu en het oogenblik,
om haar te bewerkstelligen, Camilla's gezindheid veranderde en in haar plaats
het berouw geboren werd. Gelijk gij dus geheel of gedeeltelijk mijn raadgevingen steeds gevolgd hebt, volg en onthoud er dan nu ook een, die ik u thans
zal geven, opdat gij zonder misleiding en met schroomvallige bedachtzaamheid
voldoende zekerheid moogt erlangen van hetgeen gij zien zult, u het best te
passen. Geef voor, twee of drie dagen van huis te zullen gaan, zooals gij meermalen gewoon zijt, en richt het zoo in, dat gij verborgen blijft in uw kleedkamer, terwijl de behangsels, die daar zijn, en andere voorwerpen, waarmede
gij u kunt bedekken, u daartoe veel gemak aanbieden ; dan zult gij met eigen
oogen zien en ik met de mijne wat Camilla begeert : en als 't het verkeerde
was, wat zich eer laat vreezen dan verwachten, dan kunt gij met geheimhouding,
scherpzinnigheid en verstand de wreker zijn van uwe beleediging."
Anselmus stond overstelpt, verschrikt en verbaasd over de woorden van
Lotharius, daar zij hem overvielen, op een tijd, waarop hij ze het minst ver.,
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wachtte, want hij hield Camilla reeds voor overwinnares in de voorgewende
aanvallen van Lotharius en begon den roem der overwinning te genieten. Hij
zweeg geruimen tijd, naar den grond kijkend, zonder een ooglid te verroeren ;
eindelijk zeide hij : tGij hebt gehandeld, Lotharius, zooals ik van uw vriendschap verwachtte ; in alles heb ik uw raad gevolgd, doe wat gij wilt en bewaar
het geheim, dat te pas komt in zulk een ongedachte zaak."
Lotharius beloofde het hem, en zich van hem verwijderend had hij het
grootste berouw over alles wat hij hem gezegd had, ziende hoe dwaas hij te
werk was gegaan, daar hij zelf zich op Camilla had kunnen wreken en niet
langs zulk een wreeden en schandelijken weg. Hij vervloekte zijn onverstand,
verfoeide zijn lichtvaardig besluit en wist niet welk middel aan te grijpen, om
het gedane ongedaan te maken of er eene redelijke uitkomst aan te geven.
Eindelijk bedacht hij, Camilla alles mede te deelen, en daar het hem aan geen
gelegenheid ontbrak, vond hij haar dienzelfden dag alleen, en zij, noodra zij
zag, dat zij met hem kon spreken, zeide hem : c Weet, lieve Lotharius, dat ik
een harteleed heb, waardoor ik zoo gekweld word, dat mijn borst schijnt te
willen bersten, en het wonder zal zijn dat dit niet geschiedt, daar de schaamteloosheid van Leonella zoo ver gekomen is, dat zij elken nacht haar vrijer hier
in huis opsluit en bij hem blijft tot het dag wordt, ten koste van mijn goeden
naam daar iedereen gelegenheid zal hebben dien te beoordeelen, die hem op
zulke ongewone uren uit mijn huis ziet komen : wat mij vooral kwelt is, dat
ik haar niet kan straffen of beknorren, daar haar handlangsterschap van onze
verstandhouding mij een toom in den mond heeft gelegd om over de hare te
zwijgen, en ik vrees dat hieruit eenig kwaad gevolg moet geboren worden.»
Bij het begin dezer woorden van Camilla dacht Lotharius, dat het een list
was, om hem in den waan te brengen, dat de man, dien hij had zien uitgaan,
van Leonella was en niet van haar ; maar haar ziende schreien en zich bedroeven en hem om raad vragen, geloofde hij eindelijk de waarheid, en daarvan overtuigd zijnde, werd hij nog meer verward en vol berouw over alles.
Hij antwoordde Camilla echter, dat zij zich niet bezorgd moest maken, en dat
hij wel een middel zou vinden om de onbeschaamdheid van Leonella te breidelen ; hij deelde haar ook mede wat hij, geprikkeld door de woedende razernij
van den minnenijd, aan Anselmus gezegd had, en hoe deze met hem overeen
gekomen was, om zich in het kleedkamertje te verbergen, om van daar duidelijk
te zien, hoe weinig zij hem getrouw was ; hij verzocht haar vergiffenis voor
deze dwaasheid en raad, om haar te kunnen herstellen en goed uit zulk een
ingewikkeld doolhof te komen, waarin zijn onberadenheid hem gebracht had.
Camilla was zeer verschrikt, toen zij hoorde wat Lotharius haar zeide, en met
veel toorn, doch tevens in verstandige woorden, bekeef zij hem en verfoeide
zijne booze gedachte, en het onnoozele en booze besluit, dat hij genomen had;
maar daar de vrouw van nature een verstand heeft, meer gereed zoowel voor
het goede als voor het kwade, dan de man, ofschoon het haar doorgaans ontbreekt, wanneer zij er zich met opzet op toelegt, om overleggingen te maken,
vond Camilla op hetzelfde oogenblik het middel om deze schijnbaar ongeneeslijke zaak te genezen, en zeide zij Lotharius, dat hij zorgen moest, dat Anselmus zich den volgenden dag verborg ter plaatse waar hij zeide, daar zij uit
dat verbergen een gemakkelijke gelegenheid hoopte te putten, om te zamen
voortaan zonder hinder elkanders gezelschap te genieten : en zonder haar voornemen te openbaren, verzocht zij hem zorg te dragen, dat, wanneer Anselmus
verborgen was, hij kwam, als Leonella hem riep, en op alles wat zij hem mocht

217

zeggen moest hij haar antwoorden zooals hij zou geantwoord hebben, als hij
niet wist, dat Anselmus hem hoorde. Lotharius drong er op aan, dat zij hem
haar bedoeling volledig te kennen zou geven, opdat hij met meer gerustheid
en beradenheid op alles mocht passen wat hij noodig zou achten.
tIk zeg,' antwoordde Camilla, eclat er op niets anders te passen is, dan op
mij te antwoorden, zooals ik u zal vragen.» Camilla wilde hem vooraf geen
rekenschap geven van hetgeen zij dacht te doen, vreezend, dat hij den gang
niet zou willen gaan, die haar zoo goed voorkwam, en andere wegen volgen
of zoeken, die zoo goed niet konden zijn. Hiermede vertrok Lotharius, en den
volgenden dag ging Anselmus heen, onder voorwendsel van naar dat dorp van
zijn vriend te gaan, en kwam terug om zich te verschuilen, wat hij met gemak
kon doen, daar Camilla en Leonella er hem met opzet de gelegenheid toe gaven.
Anselmus aldus verscholen zijnde, met de onrust, welke iemand moest hebben,
die met eigen oogen het ontleedmes zou zien zetten aan zijn eer, gevoelde
zich op het punt van het hoogste goed te verliezen, dat hij meende te bezitten in zijne beminde Camilla. Loodra nu Camilla en Leonella zeker waren,
dat Anselmus verborgen was, traden zij in het kamertje en nauwelijks had
Camilla er haar voeten gezet, of zij zeide, een diepen zucht slakende : « Ach,
lieve Leonella, zou het niet beter zijn, vóór ik e r toe kwam om ten uitvoer
te brengen wat ik u niet wil laten weten opdat gij uw best niet zoudt doen
het te verhinderen, dat gij den dolk van Anselmus naarm, waarom ik u gevraagd heb, en daarmede mijn eerlooze borst doorboorde ? Doe het echter niet,
want het ware niet redelijk, dat ik boette voor de schuld van een ander. Eerst
wil ik weten wat de vermetele en eerlooze oogen van Lotharius in mij zagen,
om hem de stoutmoedigheid te geven, mij zulk eene booze begeerte te openbaren, zooals die welke hij mij geopenbaard heeft met minachting van zijn
vriend en tot mijn eigen schande. Plaats u aan dit venster Leonella, en roep
hem, want zonder eenigen twijfel moet hij op straat staan wachten, om zijne
booze begeerte ten uitvoer te brengen ; maar eerst zal dit geschieden met de
mijne, die even wreed is als eervol.»
Ach, mevrouw,» antwoordde de schrandere en gewaarschuwde Leonella, twat
wilt gij toch met dezen dolk doen ? wilt gij u soms het leven benemen of
Lotharius van het zijne berooven? welk van deze beide dingen gij ook doet
beiden moeten uitloopen op het verlies van uw goeden naam en faam. Beter
is het, dat gij de beleediging ontveinst en geen gelegenheid geeft, dat deze
slechteman thans hier in huis komt en ons alleen vindt : bedenk, mevrouw,
dat wij zwakke vrouwen zijn, en hij een man en vastberaden is, en daar hij
met dit slechte voornemen en in blinde drift komt, zal hij wellicht, vóór gij het
uwe uitvoert, datgene doen wat voor u erger zou zijn dan u het leven te ontnemen. Slecht bekome het mijnheer Anselmus, dat hij dezen kerel zooveel te
zeggen heeft willen geven in zijn huis ! maar, mevrouw, als gij hem vermoordt,
zooals gij wilt doen, wat moeten wij dan doen met zijn lijk ?»
Wat, vriendin ?» antwoordde Camilla : wij zullen het laten liggen, opdat
Anselmus het begrave : het zal billijk zijn, dat hij de moeite voor een uitspanning houdt, die hij hebben zal om zijn eigen schande onder den grond te
stoppen. Roep hem, maak er een einde aan, want gedurende al den tijd, dien
ik talm om de verschuldigde wraak over mijn beleediging te nemen, dunkt mij,
dat ik de trouw schend, die ik aan mijn gemaal schuldig ben.»
Dit alles hoorde Anselmus, en bij elk woord, dat Camilla sprak, veranderden
zijn gedachten; maar toen hij vernam dat zij besloten was Lotharius te dooden,
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wilde hij voor den dag komen opdat dit niet zou gebeuren ; maar de wensch
om te zien, hoever zooveel kloekheid en eervolle beradenheid gaan zouden,
weerhield hem met het voornemen om bijtijds voor den dag te komen en het
te verhinderen. Intusschen overviel Camilla een hevige bezwijming en terwijl zij
zich op een bed wierp, dat daar stond, begon Leonella allerbitterst te schreien
en zeide : «Ach, mij ongelukkige ! als ik zoo rampzalig was, dat hier in mijn
armen de bloem van alle eerbaarheid ter wereld, de kroon der goede vrouwen,
het voorbeeld van kuischheid eens stierf!» met andere dergelijke zaken, die
niemand kon hooren, of hij hield haar voor de bedroe fdste en trouwste jonkvrouw der wereld en hare meesteres voor eene tweede vervolgde Penelope. Het
duurde niet lang, of Camilla kwam van haar flauwte weer bij en onder het tot
zichzelve komen zeide zij : «Waarom gaat gij, Leonella, den meest trouweloozen
vriend dien de zon zag of de nacht bedekte niet roepen, haast u, ga heen ! laat
door uw talmen het vuur van den toorn niet uitdooven, dien ik voel, en laat
in bedreigingen en verwenschingen de rechtvaardige wraak niet voorbijgaan,
waarop ik hoop !'
«Ik ga hem roepen, mevrouw,' zeide Leonella : «maar gij moet mij eerst
dezen dolk geven, opdat gij niet iets doet gedurende mijn afwezigheid waardoor
gij aan allen, die u liefhebben, hun leven lang stof tot weenen nalaat.'
«Ga gerust, lieve Leonella, ik zal het niet doen,' antwoordde Camilla, «want
al ben ik stoutmoedig en onnoozel genoeg in uwe oogen, om mijn eer te handhaven, zal ik het toch niet zoo wezen als die Lucretia, waarvan men zegt, dat
zij zich ombracht zonder eenigen misstap begaan te hebben en zonder eerst
dengene te hebben gedood, die de schuld was van haar ongeluk : ik zal sterven,
indien ik sterf, maar het zal zijn gewroken, en voldoening verkregen hebbende
van hem, die mij aanleiding heeft gegeven, om te dezer plaatse te komen, ten
einde zijn onbeschaamdheid te beweenen, die zoozeer buiten mijn schuld ontstaan is.,
Lang liet Leonella zich bidden vOór zij heenging om Lotharius te roepen,
maar eindelijk vertrok zij en gedurende haar afwezigheid bleef Camilla voortspreken, als iemand, die met zichzelve overlegde : «God helpe mij ! ware het
niet verstandiger geweest, Lotharius te hebben afgewezen, gelijk ik dat zoo dikwijls heb gedaan, dan hem in de gelegenheid te stellen, zooals ik nu gedaan
heb, mij voor oneerlijk en slecht te houden, gedurende dezen tijd, dien ik moet
talmen om hem uit zijn waan te brengen ? Beter ware het zonder twijfel geweest, maar dan zou ik niet gewroken zijn, noch de eer van mijn man voldoening hebben verkregen als hij zoo, zich de handen wasschende, op zijn
gemak heenging van de plaats waar zijne booze voornemens hem brachten
de verrader boete met zijn leven, wat hij ondernam met zoo onkuische begeerte ; de wereld wete (zoo zij het soms te weten komt), dat Camilla niet alleen
trouw hield aan haar gemaal, maar dat zij hem wraak verschafte op dengene
die zich vermeette hem te beleedigen. Maar niettemin geloof ik, dat het beter
ware geweest, Anselmus hiervan te verwittigen ; doch ik duidde het reeds aan
in den brief, dien ik hem schreef, en ik geloof, dat hij niet te hulp is gekomen
bij het ongeval, waarop ik hem wees, omdat hij uit loutere goedheid en vertrouwen niet wilde, noch kon gelooven, dat in de borst van zijn zoo trouwen

vriend een soort van gedachte zich kon vestigen, die met zijn eer streed ; ik
zelf geloofde het later ook nog vele dagen lang niet en ik zou het nooit geloofd hebben, als zijn onbeschaamdheid niet zoo ver gekomen was, dat zijn
geschenken, groote beloften en gestadige tranen het mij duidelijk maakten.
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Maar waartoe thans deze overwegingen ? heeft soms een kloek besluit eenig .
beraad noodig ? neen voorzeker. Weg dan, verraders ! hier, o wraak ! laat de
valschaard maar komen ! hij sterve ! Welaan, er gebeure wat wil ! Rein kwam i k
in de macht van dengene dien de Hemel mij als den mijnen schonk, en rein
moet ik er uit komen, al moet dit dan ook gebeuren badend in mijn kuisch
bloed en in het onzuivere van den meest valschen vriend, dien ooit de vriendschap in de wereld zag !» en dit zeggende, stapte zij door de zaal, met den
ontblooten dolk, met zulke ongelijke en wijde stappen en zulke gebaren makende,
dat het niet anders scheen, of zij was van haar verstand beroofd, en geen teedere
vrouw, maar een razende moordenares. Anselmus zag alles, verscholen achter
de gordijnen, waar hij zich verborgen had, en over alles verwonderde hij zich;
nu eens kwam het hem voor, dat hetgeen hij gezien en gehoord had een genoegzame
waarborg was tegen grootere achterdocht ; dan weder verlangde hij naar het bewijs:
van Lotharius komst, ofschoon bevreesd voor eenig ongelukkig plotseling toeval ;
en toen hij reeds op het punt was voor den dag te komen, om zijn vrouw te
omhelzen en uit den droom te helpen, weerhield hij zich, omdat hij zag, dat
Leonella terugkwam met Lotharius aan de hand. Zoodra Camilla hem zag,.
maakte zij met den dolk een groote streep voor zich op den grond en zeide
tLotharius, let op hetgeen ik u zeg : als gij u soms vermeet de streep, die gij
hier ziet, te overschrijden, ja zelfs haar te naderen, zal ik mij op hetzelfde
oogenblik de borst doorboren met den dolk, dien ik hier in mijn hand heb en
voor gij mij hierop iets antwoordt, verlang ik, dat gij nog iets van mij aanhoort, waarop gij dan zult antwoorden wat gij wilt. Vooreerst verlang ik, Lotharius, dat gij mij zegt, of gij Anselmus, mijn gemaal, kent en wat u van hem
dunkt? en ten tweede wil ik ook weten, of gij mij kent? Antwoord mij hierop,
en bedenk niet lang wat gij moet antwoorden, want het zijn geen moeielijke
zaken, die ik u vraag."
Lotharius was zoo dom niet, dat hij van het eerste oogenblik waarop Camill a
hem zeide, dat hij Anselmus zich moest laten verbergen, wel begrepen had wat
zij meende te doen, en derhalve beantwoordde hij aan haar bedoeling zoo verstandig en zoo tijdig, dat zij beiden dien leugen voor meer dan zekere waarheid
deden doorgaan ; en zoo antwoordde hij dan Camilla in dezer voege : «Ik dacht
niet, schoone Camilla, dat gij mij riept om mij iets te vragen, wat zoozeer buiten de bedoeling ligt, waarvoor ik hier kom : doet gij het om de beloofde gunst
uit te stellen, dan hadt gij haar verder verwijderd kunnen uitstellen, want het
begeerde goed verlokt des te krachtiger, naarmate de hoop naderbij is het te
bezitten. Opdat gij echter niet zoudt zeggen, dat ik op uw vragen niet antwoord,
zeg ik, dat ik uw gemaal Anselmus ken en wij beiden kennen elkander sedert
onze vroegste kinderjaren ; ik wil ook niet spreken van hetgeen gij zoo goed
weet van onze vriendschap, om mijzelve geen getuigenis te doen afleggen omtrent de beleediging, die de liefde maakt dat ik hem aandoe : een krachtige
verontschuldigster van nog grootere dwalingen. U ken ik en waardeer ik even
hoog als hij het doet, en al ware dit niet zoo, om minder hoedanigheden dan
de uwe zou ik niet gehandeld hebben tegen hetgeen ik aan mijzelve verplicht
ben en tegen de heilige wetten der ware vriendschap, die thans om een zoo
machtigen vijand als de liefde door mij verbroken zijn en geschonden.'
gAls gij dit bekent,' antwoordde Camilla, egij doodsvijand van alles wat te
recht verdient bemind te worden, hoe durft gij dan verschijnen voor haar die.
gij weet, dat de spiegel is, waarin hij zich spiegelt, in wiep gij u moest spiegelen, opdat gij mocht zien me: hoe weinig reden gij hem . beleedigt. MMaar. ik
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vermoed reeds, ach ik ongelukkige ! waarom gij u zoo weinig bekreunt om hetgeen gij aan uzelven verschuldigd zijt : het moet de eene of andere lichtzinnigheid
van mij geweest zijn, want ik wil het geen onbetamelijkheid noemen, omdat zij
niet moet voortgekomen zijn uit voorbedachte rade, maar uit eenige zorgeloosheid, zooals vrouwen, die denken, dat zij zich voor niets behoeven te wachten,
ze onbedachtzaam plegen te bedrijven. Zoo niet, zeg mij dan: wanneer, verrader!
beantwoordde ik uw aanzoeken met eenig woord of teeken, dat bij u eenige
schaduw van hoop kon wekken om uw eerlooze verlangens te vervullen ? wanneer
werd uw verliefde taal door de mijne niet wederlegd en gelaakt met strengheid
en met scherpte ? wanneer werden uw talrijke beloften en nog grootere geschenken
door mij geloofd en aangenomen? Maar, daar het mij voorkomt, dat iemand
niet langen tijd in zijn verliefd streven kan volharden, wanneer hij niet door
eenige hoop wordt ondersteund, wil ik mij de schuld van onbescheidenheid
toeschrijven, daar zonder twijfel eenige zorgeloosheid van mij uw begeerte zoo
lang heeft aangewakkerd, en daarom wil ik mij kastijden en mij de straf geven,
die uw schuld verdient ; en opdat gij zien moogt, dat, dewijl ik tegen mij zelve
zoo wreed was, het niet mogelijk was het niet tegen u te zijn, wilde ik er u
toe brengen om getuige te zijn van het offer, dat ik meen te brengen aan de
beleedigde eer van mijn zoo geëerden man, die door u beleedigd is met de
meeste zorg, die u mogelijk geweest is, en ook door mij, wegens de weinige
zorg, die ik gedragen heb om de gelegenheid te vluchten, indien ik er u eenige
gaf om uw booze bedoelingen te begunstigen en te wettigen. Ik zeg nogmaals,
dat mijn vermoeden, door eenige zorgeloosheid in u zulke buitensporige gedachten verwekt te hebben, mij het meeste kwelt en met eigen hand wil kastijden,
want als mij een andere beul strafte, zou wellicht mijn schuld meer bekend

worden ; vóórdat ik dit echter doe, wil ik stervende dopden en hem met mij
medenemen, die volkomen aan de zucht tot wraak voldoet, welke ik verwacht
en koester, door daar, waar het dan ook zijn moge, de straf te zien welke de
onpartijdige en onomkoopbare Rechtvaardigheid oplegt, aan dengenen, die mij
in zulk een wanhopigen toestand gebracht heeft.»
En deze woorden zeggende, viel zij met eene ongelooflijke kracht en vlugheid
Lotharius aan met ontblooten dolk, zulke blijken gevend hem dien in de borst
te willen drukken, dat hijzelf bijna twijfelde, of die teekenen valsch of waar
waren, want hij moest noodzakelijk al zijn behendigheid en kracht gebruiken om
te beletten, dat Camilla hem niet raakte ; en deze huichelde dit zonderling bedrog en schandstuk zoo naar het leven, dat zij, om het de kleur der waarheid
te geven, het wilde verwen met haar eigen bloed, want, ziende, dat zij Lotharius
niet kon treffen, of veinzende, dat zij het niet kon, zeide zij : (Daar het lot
mijn rechtmatige verlangen niet volkomen wil vervullen, zal het mij ten minste
niet kunnen beletten daaraan gedeeltelijk te voldoen,» en met kracht de hand
van den dolk losmakend, waarmede Lotharius hem vasthield, kreeg zij hem in
haar macht, bracht de punt op een plaats, waar zij niet diep kon treffen, en
drukte haar in het bovenste gedeelte harer linkerzijde dicht bij den schouder,
terwijl zij zich aanstonds als bezwijmd op den grond liet nedervallen. Leonella
en Lotharius stonden ontsteld en verbaasd over zulk een voorval en twijfelden
nog aan de waarheid der daad, toen zij Camilla op den grond uitgestrekt zagen
badend in haar bloed. Lotharius schoot met allen spoed toe, verschrikt en buiten
adem, om den dolk uit te trekken, maar bij het zien der kleine wonde verbande
hij de vrees, die hij tot dusverre had, en bewonderde opnieuw de scherpzinnigheid, de voorzichtigheid en het groote verstand van de schoone Camilla ; en
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om mede te werken met hetgeen hem betrof, begon hij droevige jammerklachten aan te heffen op het lichaam van Camilla, als ware zij gestorven, vele vervloekingen uitstootend, niet alleen over zichzelven, maar ook over dengene die
de oorzaak was geweest van hem in dien toestand gebracht te hebben ; en daar
hij wist, dat zijn vriend Anselmus hem hoorde, zeide hij dingen, dat wie het
hoorde nog veelmeer medelijden met hem dan met Camilla zou gekregen hebben, al had hij haar voor dood gehouden. Leonella nam haar op in haar armen en legde haar op het bed, Lotharius smeekend, om iemand te gaan zoeken, die Camilla
heimelijk kon genezen ; zij vroeg hem ook om zijn raad en meening, wat aan Anselmus te zeggen van die wond harer mevrouw, wanneer hij soms kwam vOOr zij hersteld
was. Hij antwoordde,dat zij moesten zeggen wat zij wilden, dat hij niet in staat was
haar een heilzamen raad te geven ; alleen zeide hij, dat zij haar best moest doen om het
bloed te stelpen, daar hij heenging, waar geen mensch hem zien kon en
met blijken van veel droefheid en smart verliet hij het huis ; toen hij zich
alleen bevond waar niemand hem zag, hield hij niet op zich te kruisen van
verbazing over de vindingrijkheid van Camilla en over de zoo doelmatige handelwijze van Leonella. Hij bedacht, hoe overtuigd Anselmus moest wezen, dat
hij een tweede Porcia tot vrouw had, en verlangde bij hem te zijn, om beiden
de meest geveinsde leugen en waarheid te prijzen, die men zich ooit zoo kunnen voorstellen. Leonella stelpte, zooals gezegd, het bloeden harer meesteres ,
wat meer dan voldoende was om haar bedrog geloofbaar te maken, en de wond
met een weinig wijn wasschend, verbond zij haar zoo goed als zij kon, terwijl zij
onder de verpleging zoo sprak, dat, al waren er geen andere woorden voorafgegaan,
zij voldoende waren om Anselmus te doen gelooven, dat hij in Camilla een
toonbeeld bezat van eerbaarheid. Bij de woorden van Leonella voegden zich
andere van Camilla die zich laf en zonder moed schold, omdat hij haar had
ontbroken op het oogenblik, dat 't het meeste noodig was, dien te hebben,
om zich het leven te benemen, dat zij zoo zeer verfoeide. Zij vroeg hare kamenier om raad, of zij al dan niet dit geheele geval aan haar beminden man zou
mededeelen ? de andere raadde haar, het hem niet te zeggen, omdat het he m
in de verplichting zou brengen zich op Lotharius te wreken, hetgeen niet gebeuren kon zonder veel gevaar voor haar, terwijl een goede vrouw verplicht
was aan haar man geen gelegenheid te geven tot twisten, maar ze hem integendeel alle zooveel mogelijk te ontnemen. Camilla antwoordde, dat haar raad
haar zeer goed voorkwam en zij hem zou volgen : maar dat het in ieder geval
noodig was te bedenken wat zij aan Anselmus zou zeggen omtrent de oorzaak
van die wond, welke hij niet kon nalaten te zien : waarop Leonella antwoordde ,
dat zij zelfs in scherts niet kon liegen.
«En ik dan, zusje,» hervatte Camilla : «wat zou ik kunnen, die mij niet zou
vermeten een leugen uit te denken of vol te houden, al lag er mijn leven
aan gelegen. En als wij hier geen uitweg voor kunnen vinden, zal het beter
zijn, hem de naakte waarheid te zeggen, dan dat hij ons betrapt op een leugenachtig bericht.»
Maak u niet ongerust, mevrouw,» antwoordde Leonella : «tusschen nu en
morgen zal ik bedenken wat wij hem zullen zeggen, en misschien zal de wond,
ter plaatse waar zij is, verborgen kunnen blijven zonder dat hij haar ziet ; de
Hemel zal wel zoo goed zijn onze even billijke als eerlijke plannen te begunstigen. Bedaar, mevrouw, en tracht uw ontsteltenis te doen bedaren, opdat mijnheer u niet ontroerd vinde : en laat het overige aan mij over en a an God,,
die steeds de goede bedoelingen ondersteunt.»
.
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Anselmus was alleroplettendst geweest om te luisteren en het treurspel van
eden dood zijner eer te zien vertoonen, door de personen met zulke zeldzame
en overtuigende gemoedsbewegingen voorgesteld, dat het scheen alsof zij, hetgeen
zij veinsden, in de waarheid zelve hadden herschapen. Hij verlangde naar den
avond en naar een gelegenheid om zijn huis te verlaten en zijn goeden vriend
Lotharius te gaan bezoeken, ten einde zich met hem geluk te wenschen met
de kostelijke parel, die hij gevonden had bij de toetsing van de deugd zijner
vrouw. Zij droegen beiden zorg om hem gelegenheid te geven om uit te gaan ;
hij ging, zonder die te verzuimen, weg en aanstonds Lotharius opzoeken, en
hem vindende, kan onmogelijk met juistheid verhaald worden, hoe vaak hij
hem omhelsde, wat hij hem van zijn geluk zeide, de loftuitingen, die hij Camilla toezwaaide : hetgeen Lotharius aanhoorde, zonder dat hij blijken van
Benige vreugde kon geven, daar hij zich in zijn herinnering voorstelde, hoezeer
zijn vriend bedrogen was en hoe onrechtvaardig hij hem beleedigde ; doch ofschoon Anselmus zag, dat Lotharius zich niet verblijdde, geloofde hij, dat de
:reden hiervan was, dat hij Camilla gewond had verlaten en zelf daarvan de
oorzaak was. Derhalve zeide hij hem onder anderen, dat hij niet moest tobben
over het geval van Camilla, daar de wond zonder twijfel licht was, daar zij
overeen waren gekomen, om ze voor hem te verbergen ; dat er derhalve geen
reden van vrees was, maar hij voortaan met hem mede moest genieten en
zich verheugen, dewijl hij zich door zijn ijver en tusschenkomst verheven zag
tot het hoogste geluk, dat hij durfde verlangen, en dat hij wenschte, dat zijn
vermaken in niets anders bestonden dan in het maken van verzen ter eere van
Camilla, die haar vereeuwigden in de toekomende eeuwen.
Lotharius prees zijn verstandig besluit en zeide, dat hij voor zijn deel zou
meehelpen tot het oprichten van zulk een luisterrijk gebouw.
Zoo werd Anselmus op de listigste wijze bed rogen, die men in de wereld
vinden kon ; hijzelf bracht het volkomen verlies van zijn goeden naam bij de
hand in zijn huis, meenend, dat hij het werktuig van zijn roem bracht, en
Camilla ontving hem met een schijnbaar stuursch gezicht, ofschoon met een
blij gemoed. Zoo duurde dit bedrog een tijd lang voort, totdat de fortuin, na
verloop van eenige maanden, haar rad omwentelde en de boosheid voor den
dag kwam, die tot dusverre met zooveel listigheid geheim gehouden was, terwijl
Anselmus zijn onbetamelijke nieuwsgierigheid met het leven boette.

HOOFDSTUK XXXV.

Over den moedigen en vreeselijken strijd, welke Don Quichote leverde aan eenige lederen zakken rooden wijn,
en waarin de novelle van den Onbetamelijke
Nieuwsgierigheid geeindigd wordt.
Er bleef nog maar weinig meer van de novelle te lezen over, toen van het zoldertje, waar Don Quichote rustte, Sancho Panza zeer ontsteld aankwam, uitroepende :
Komt gauw hier, heeren, en helpt mijnheer, die in den hardnekkigsten en
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hevigste strijd gewikkeld is, dien mijn oogen ooit gezien hebben ; zoowaar
God leeft, hij heeft een houw gegeven aan den reus, die mevrouw de Prinses
Micomicona vijandig is, welke hem den kop glad heeft afgesneden alsof het een
knol was !»
r Wat zegt gij, broeder ?» riep de Pastoor, het lezen stakende van hetgeen van
de novelle overschoot, €zijt gij bij uw zinnen, Sancho ? hoe kan dat waar zijn,
wat gij zegt, daar de reus twee duizend mijlen ver van hier is ?,
op dit oogenblik hoorden zij een groot geraas in het vertrek en Don Quichote roepen : e Sta stil, roover, dief, verrader ! hier heb ik u en kan uw slagzwaard u niet baten ;» en het leek alsof hij hevige slagen tegen de muren gaf,
en Sancho zeide : tGij moet u niet ophouden met luisteren, maar naar binnen
gaan om den strijd tegen te gaan, of mijn meester te helpen, ofschoon het wel
niet noodig zal zijn : zonder twijfel is de reus toch al dood en aan God rekenschap gaan geven van zijn verleden slecht leven : ik zag het bloed over den
vloer stroomen en in een hoek den afgehouwen kop vallen, die zoo groot is
als een groote lederen wijnzak.
dIk mag sterven,' zeide hierop de waard, Bals Don Quichote of Don Duivel
niet een steek heeft gegeven in een van de roodewijnzakken, die vol aan zijn
hoofdeinde stonden ; en de uitgestorte wijn moet het wezen wat dezen goeden
man bloed toeschijnt.» Hierop trad hij de kamer binnen en allen achter
hem en men vond Don Quichote in den zonderlingsten dos der wereld. Hij
stond in zijn hemd, dat niet groot genoeg was om hem van voren de dijen geheel te bedekken, en van achteren was het zes duim te kort ; zijn beenen waren zeer lang en mager, met haar begroeid en allesbehalve zindelijk ; hij had
op zijn hoofd een smerig rood mutsje, dat den waard toebehoorde ; om den
linkerarm had hij den deken van het bed gewikkeld, waaraan Sancho zulk een
hekel had en hij wist wel waarom, en in de rechterhand hield hij zijn blooten
degen, waarmede hij allerwege rondsloeg, woorden uitroepend alsof hij waarlijk
bezig was tegen een reus te vechten; het mooiste is, dat hij zijn oogen niet
open had, want hij sliep en droomde, dat hij in een gevecht was met den reus :
zoo sterk toch was zijn voorstelling van het avontuur, dat hij ging volbrengen,
dat zij hem deed droomen, reeds aan het koninkrijk van Micomicon gekomen
te zijn en reeds in strijd met zijn vijand ; hij had zulke houwen in de lederen
zakken gegeven, meenende, dat hij ze den reus gaf, dat de heele kamer vol
wijn was. De herbergier, dit ziende, werd zoo boos. dat hij Don Quichote aanviel en hem met gebalde vuist zulke slagen begon te geven, dat, indien Cardenio en de Pastoor hem niet hadden ontzet, hij aan den oorlog met den reus
een einde zou gemaakt hebben ; toch werd de arme ridder niet wakker, tot de
barbier een grooten emmer koud water uit den put haalde en het in eens over
zijn lichaam stortte, waardoor Don Quichote ontwaakte, maar niet met zooveel
bewustheid, dat hij lette op den toestand, waarin hij zich bevond. Dorothea, die
zag, hoe schamel en schraal hij gekleed was, wilde niet binnenkomen om den
strijd met haar tegenstander te zien. Sancho liep den kop van den reus te zoeken over den vloer, en toen hij hem niet vond, zeide hij : i Ik weet al, dat
alles in dit huis tooverij is, want den vorigen keer gaf men mij op dezelfde
plaats, waar ik mij nu bevind, een aantal vuist- en knuppelslagen, zonder dat
ik wist, wie ze mij gaf, en ik kon volstrekt niemand zien, en nu kan ik hier
dien kop niet vinden, dien ik met mijn eigen oogen zag afhakken, terwijl het
bloed uit het lichaam liep als een beek.)
tVan welk bloed en welke beek spreekt gij, vijand van God en van Zijn
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Heiligen ?» riep de waard ; t ziet gij niet, schelm, dat het bloed en de beek anders niets zijn, dan deze lederzakken, die hier doorboord liggen, terwijl de roode
wijn door de kamer drijft : mocht ik maar de ziel van hem die ze doorboorde
in de hel zien drijven ! )
eIk weet van niets,' antwoordde Sancho, «dan alleen, dat ik zoo ongelukkig zal zijn, dat door dien kop niet te vinden mijn graafschap wel zal wegsmelten als zout in het water.)
Sancho was wakende nog erger dan zijn meester slapende : zooveel hechtte
hij aan de beloften, die zijn meester hem gedaan had. De waard was wanhopig
bij het zien der bedaardheid van den scheldknecht en der misdaad van den
heer, en hij zwoer, dat het niet zou gaan als den vorigen keer, toen zij heengingen zonder te betalen ; dat hem thans de voorrechten zijner ridderschap niet
zouden baten om niet het eene met het andere te betalen, tot datgene toe, wat
de stoppen kosten, die aan de gescheurde lederen zakken moesten gemaakt
worden. De Pastoor hield Don Quichote bij de handen, die, geloovende, dat
hij het avontuur had voleindigd en hij zich voor de Prinses Micomicona bevond, voor den Pastoor nederknielde, zeggende: tNu kan Uwe Grootheid, verheven en schoone Jonkvrouw, van nu af aan met meer veiligheid leven, dan
dit slechtgeboren schepsel u ooit kwaad kan doen ; ook ben ik van nu af aan
vrij van het woord, dat ik u gaf, daar ik met de hulp van den hoogen
God en door de gunst van haar, voor wie ik leef en adem, het ook heb
gehouden.»
tZeide ik het niet ?» riep Sancho, dit hoorende, (Ja, ik was wel niet dronken! kijk eens, of mijn meester den reus niet reeds in het zout heeft gelegd :
de stieren moeten er aan, mijn graafschap is binnen !»
talie zou niet lachen om de zotheden van beiden, meester en knecht? Allen
lachten, behalve de herbergier, die zich naar den Satan wenschte ; eindelijk echter brachten de barbier, Cardenio en de Pastoor het zoover, dat zij met niet
weinig moeite Don Quichote te bed kregen, die ging slapen met blijken van de
grootste vermoeidheid. Zij lieten hem rusten en gingen buiten in het voorhuis
der herberg Sancho Panza troosten over het niet vinden van het hoofd van den
reus, ofschoon zij nog meer moeite hadden om den waard tevreden te stellen,
die wanhopig was over den plotselingen dood zijner lederen zakken ; terwijl de
waardin schreeuwend en schreiend riep : tTer kwader ure en slecht van pas
kwam die dolende ridder in mijn huis, die mijn oogen nooit hadden moeten
zien, zoo duur komt hij mij te staan ! den eersten keer ging hij heen met
de vertering van een nacht avondeten, bed, stroo en voeder, voor zich en voor
zijn schildknaap, en een paard en een ezel, zeggende, dat hij een ridder op avontuur was (maar slechte avonturen moge God hem geven en allen avonturiers,
die er in de wereld zijn!) en dat hij daarom niet verplicht was iets te betalen;
dat het zoo geschreven stond in de wetten van de dolende ridderschap ; en toen
kwam om zijnentwil deze andere heer, nam mijn vlecht mede en heeft haar de
helft korter teruggegeven, geheel en al kaal, zoodat zij niet meer dienen kan
voor hetgeen waartoe mijn man haar noodig heeft; en nu nog te n
toppunt van alles mijn lederen zakken te scheuren en mijn wijn uit te gieten,
zooals ik zijn bloed uitgegoten zou willen zien ! maar men denke niet, bij de
.

,

beenderen van mijn vader en bij de zaligheld van mijn moeder, dat zij het mij
niet moeten betalen, de eene kwartreaal op de andere, of ik moest niet heeten
zooals ik heet, noch de dochter zijn van die ik ben.)
Deze en dergelijke woorden sprak de waardin in grooten drift en waarbij
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haar goede dienstmaagd Maritörnes haar hielp. De dochter zweeg en glimlachte
van tijd tot tijd. De Pastoor bedaarde haar geheel door te beloven hun het
verlies te vergoeden zoo goed hij kon, zoowel van de lederen zakken als van
den wijn, en voornamelijk de schade aan de vlecht, waaraan zij zooveel waarde
hechtte. Dorothea troostte Sancho Panza door hem te zeggen, dat zoodra het
zou blijken waar te zijn geweest, dat zijn meester den reus had onthoofd, zij
i haar rijk bevond, hem het beste graafhem beloofde, wanneer zij zich gerust in
schap te zullen geven, dat er in was. Hiermede stelde Sancho zich tevreden
en verzekerde de Prinses, dat hij stellig geloofde, den kop van den reus te
hebben gezien ; dat hij, tot grooter bewijs, een baard had, die hem tot aan
den gordel reikte, en, als hij niet voor den dag kwam, dit was omdat alles wat
in dit huis voorviel bij wijze van tooverij geschiedde, zooals hij het den vorigen
keer had ondervonden, toen hij er den nacht had doorgebracht.
Dorothea hernam, dat zij dit ook dacht en hij maar niet moest tobben, dat
alles goed zou gaan en naar hartewensch afloopen.
Alles bedaard zijnde, wilde de Pastoor de novelle uitlezen, omdat hij zag,
dat er maar weinig meer over was. Cardenio, Dorothea en al de anderen verzochten hem haar ten einde te brengen, en hij, die allen genoegen wilde doen,
en ook omdat hij er zelf zin in had haar te lezen, vervolgde het verhaal, dat aldus luidde :
Het gebeurde dan, dat door de voldoende overtuiging, die Anselmus had
van de deugd van Camilla, hij een tevreden en onbezorgd leven leidde, en
Camilla toonde met opzet een stuursch gelaat tegen Lotharius, opdat Anselmus
het omgekeerde zou begrijpen van de genegenheid, die zij hem toedroeg ; en
tot grootere bevestiging van hetgeen zij deed, verzocht Lotharius verlof, om
niet meer bij hem aan huis te komen, daar het verdriet duidelijk bleek, dat
Camilla had in hem te zien ; maar de bedrogen Anselmus zeide hem, dat hij
dit volstrekt niet moest doen : en op deze wijze was Anselmus op duizenderlei
manieren de bewerker zijner oneer, meenende, dat hij het van zijn genoegen
was. Intusschen ging het behagen, dat Leonella schepte in zich gemachtigd te
zien tot haren liefdehandel, zoo ver, dat zij, zonder op iets anders meer te
letten, het met lossen teugel achtervolgde in het vertrouwen, dat haar meesteres
haar verborg en haar zelfs de wijze aanwees, waarop zij het zonder gevaar ten
uitvoer kon brengen. Eindelijk hoorde Anselmus op zekeren nacht voetstappen
in de kamer van Leonella, en er in willende gaan, om te zien, wie dat gerucht maakte, voelde hij dat men de deur vasthield : iets, dat zijn begeerte
vermeerderde om haar te openen ; hij wendde dus zooveel kracht aan, dat hij
slaagde en binnen trad op het oogenblik, dat hij zag, dat een man uit het
venster op de straat sprong ; en snel loopend om hem te krijgen of te herkennen, kon hij het eene noch het andere volbrengen, want Leonella omvatte
hem, zeggende : c Bedaar, mijnheer, word niet driftig, en volg hem niet, die
hier vandaan sprong : het gaat mij aan, en wel zoozeer, dat het mijn
man is.'
Anselmus wilde dit niet gelooven, maar blind van toorn trok hij zijn dolk
en wilde Leonella treffen, zeggende, dat zij hem de waarheid moest zeggen, of
dat hij haar zou vermoorden.
Zij, vol angst, niet wetende wat zij zeide, hernam : cDood mij niet, mijnheer,
dan zal ik u dingen zeggen van meer belang, dan gij u kunt voorstellen.'
(Zeg ze dadelijk,' zeide Anselmus c of gij sterft !
(Nu zal dat moeielijk gaan,) zeide Leonella, (zoo ontsteld ben ik : laat mij
I5
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met rust tot morgen, dan zult gij iets van mij hooren, dat u zal verbazen :
wees gerust, dat degene die uit dit venster sprong een jonkman hier uit de
stad is, die mij er de hand op gegeven heeft mijn man te zullen worden.,
Anselmus stelde zich hiermede tevreden en wilde den tijd afwachten, waarom
hem verzocht werd, daar hij niet dacht iets te zullen hooren, dat tegen Camilla
gericht was, terwijl hij voldoende van haar deugd overtuigd was ; en zoo verliet hij de kamer en liet er Leonella in opgesloten, haar zeggende, dat zij er
niet uit zou komen, v66r zij hem had medegedeeld wat zij hem te zeggen had.
Hij ging aanstonds heen om Camilla te bezoeken en haar te zeggen, gelijk hij
dan ook deed, alles wat er met hare kamenier gebeurd was en de belofte, die
zij hem gedaan had, hem groote en belangrijke zaken te zullen mededeelen.
Of Camilla al dan niet ontstelde, behoeft niet gezegd te worden, want zoo
groot was de vrees en angst, die haar beving, geloovend (en er was ook reden
voor), dat Leonella alles aan Anselmus zou zeggen wat zij van haar ontrouw
wist, dat zij geen moed had om te wachten of haar vermoeden ongegrond was
of niet ; dienzelfden nacht, toen het haar toescheen, dat Anselmus sliep, verzamelde zij de beste kostbaarheden, die zij had, alsmede eenig geld, en zonder
door iemand opgemerkt te zijn, verliet zij het huis en begaf zich naar dat van
Lotharius, wien zij verhaalde wat er voorviel, en verzocht hem haar in veiligheid tebrengen, ofwel dat zij beiden zich zouden verwijderen naar een plaats,
waar zij voor Anselmus veilig zouden zijn.
De ontsteltenis, waarin Camilla Lotharius bracht, was zoodanig, dat hij haar
geen woord kon antwoorden en evenmin wist te besluiten wat te doen. Eindelijk besloot hij Camilla naar een klooster te brengen, waarvan een zuster van
hem Priorin was. Camilla stemde hierin toe en met den spoed, dien de zaak
vereischte, voerde Lotharius haar weg en bracht haar in het klooster ; hij zelf
begaf zich aanstonds buiten de stad, zonder iemand van zijn afwezigheid kennis
te geven. Toen het morgen was geworden, stond Anselmus op, zonder te
merken, dat Camilla aan zijn zijde ontbrak, wegens het verlangen, dat hij had,
om te weten wat Leonella hem wilde zeggen, en begaf hij zich naar het vertrek, waar hij haar opgesloten had gelaten. Hij opende de kamer en trad binnen,
maar vond er Leonella niet ; alleen zag hij de beddelakens aaneengeknoopt
aan het venster, ten teeken, dat zij zich daarlangs had laten afzakken en gevlucht was. Hij keerde aanstonds zeer verdrietig terug om dit aan Camilla te
zeggen, en haar niet te bed noch in het heele huis vindende, stond hij versteld. Hij vroeg de huisbedienden naar haar, maar niemand wist hem in te
lichten omtrent hetgeen hij vroeg. Toevallig gebeurde het, terwijl hij Camilla
liep te zoeken, dat hij haar kisten open zag, en het grootste gedeelte harer
kostbaarheden ontbrak, en hierdoor kwam hij tot volkomen kennis zijner
ramp en dat Leonella de oorzaak van zijn ongeluk niet was. Z66 als hij
daar was, zonder zich geheel aan te kleeden, bedroefd en peinzend, ging
hij zijn ongeluk mededeelen aan zijn vriend Lotharius, maar toen hij hem
niet vond en zijn bedienden hem zeiden, dat hij dien nacht van huis was
gegaan en al het geld medegenomen had, dat hij bezat, meende hij zijn
verstand te verliezen : en ten toppunt van alles vond hij, toen hij in zijn
huis terugkwam, geen enkelen meer van al de knechts en meiden, die hij
hield, maar het huis verlaten en eenzaam. Hij wist niet wat te denken, wat te
zeggen of wat te doen, en eerst langzamerhand kwam hij weer bij zijn zinnen.
Hij beschouwde zichzelven en zag zich op één oogenblik zonder vrouw, zonder
vriend en zonder dienstboden, verlaten, naar het hem toescheen, van den hemel,
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die hem bedekte, en bovenal zonder eer, daar hij in de vlucht van Camilla haar
verderf zag. Hij besloot eindelijk, na geruimen tijd, naar het dorp van dien
vriend te gaan, waar hij zich bevonden had, toen hij gelegenheid tot deze ramp
gaf. Hij sloot de deuren van zijn huis, steeg te paard en begaf zich met flauwen
moed op weg ; nauwelijks was hij echter halfweg gekomen, of, gekweld door
zijn gedachten, was hij gedwongen af te stijgen en zijn paard aan een boom te
binden, aan welks voet hij zich liet nedervallen, teedere en smartelijke zuchten
slakend; daar bleef hij tot het bijna nacht werd. Op dat oogenblik zag hij een
man te paard van de stad komen, en na hem gegroet te hebben, vroeg hij hem,
wat nieuws er was in Florence ?
De burger antwoordde : «Het zonderlingste, dat er sedert vele dagen vernomen
is ; want er wordt openlijk gezegd, dat Lotharius, de groote vriend van den
rijken Anselmus, die bij St. Jan woonde, dezen nacht Camilla de vrouw van
Anselmus heeft geschaakt, die ook verdwenen is. Dat alles heeft een dienstmaagd van Camilla gezegd, die de Schout dezen nacht betrapte, terwijl zij zich
langs een beddelaken uit de vensters van het huis van Anselmus liet afzakken.
Kortom, ik weet niet precies, hoe de zaak zich toedroeg ; alleen weet ik, dat
de heele stad over dit geval verbaasd staat, want het gebeurde liet zich niet
verwachten van de groote en gemeenzame vriendschap van die twee, welke men
zegt, dat zoo groot was, dat men hen de twee Vrienden noemde.»
«Weet men soms ook,» vroeg Anselmus, «welken weg Lotharius en Camilla
genomen hebben ?»
«In het minst niet,» zeide de burger, «ofschoon de Schout veel moeite heeft
aangewend om hen op te sporen.»
«Vaarwel, mijnheer,» zeide Anselmus.
«Insgelijks,» antwoordde de burger en hij vertrok.
Met zulke droevige nieuwstijdingen was Anselmus bijna op het punt, niet
alleen zijn verstand te verliezen, maar zelfs zich het leven te benemen. Hij stond
op, zoo goed als hij kon en kwam aan het huis van zijn vriend, die zijn ongeluk nog niet wist; maar toen hij hem bleek, ontdaan en vermagerd zag aankomen, begreep hij, dat hij door een zware ramp gedrukt werd. Anselmus verzocht aanstonds, dat men hem te bed zou brengen en schrijfgereedschap geven.
Men deed dit en liet hem te bed en alleen, omdat hij dit verlangde, en zelfs
dat men de deuren zou sluiten. Toen hij zich nu alleen bevond, begon hij zich
zijn ongeluk zoo zwaar voor te stellen, dat hij duidelijk merkte aan de doodelijke voorteekenen, die hij bij zich voelde, dat zijn leven ten einde liep, en dus
besloot hij een bericht achter te laten van de oorzaak van zijn zeldzamen dood :
en begonnen zijnde te schrijven heeft hij, voordat hij gedaan had met alles wat
hij begeerde neder te schrijven, den adem uitgeblazen, en zoo verloor hij zijn
leven door de smart, welke hem zijn onbetamelijke nieuwsgierigheid veroorzaakte. De heer des huizes, bemerkende dat het reeds laat was en Anselmus
niet riep, besloot naar binnen te gaan, om te weten, of zijn ongesteldheid ook
verergerde, en hij vond hem uitgestrekt met het gelaat voorover, het halve
lichaam in bed en de andere helft op de schrijftafel, waarop hij lag, met het
gelaat voorover, met het papier beschreven en open, terwijl hij de pen nog in
zijn hand hield. De gastheer trad naderbij, na hem eerst geroepen te hebben,
en vatte hem bij de hand, maar bemerkende dat hij niet antwoordde en koud
was, zag hij, dat hij dood was. Hij verwonderde zich en was uiterst bedroefd,
en riep zijn bedienden, om de ramp te zien, die Anselmus overkomen was ;
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eindelijk las hij het geschrift, dat hij herkende als eigenhandig door hem geschreven en dat deze woorden bevatte :
tEene dwaze en onbetamelijke begeerte kostte mij het leven. Wanneer het
bericht van mijn dood ter oore van Camilla komt. dan wete zij, dat ik haar
vergeef, daar zij niet verplicht was om wonderen te doen, en ik niet mocht
verlangen, dat zij ze deed; en daar ik de bewerker mijner oneer was, is er
geen reden, om....
Tot zoover schreef Anselmus, waaruit men kon zien, dat hij op dat oogenblik, zonder den zin te kunnen besluiten, zijn leven besloot. Den volgenden
dag gaf zijn vriend aan de nabestaanden van Anselmus bericht van zijn dood,
terwijl zij met zijn ongeluk reeds bekend waren, en ook met het klooster, waar
Camilla bijna op het punt was haar gemaal op die onvermijdelijke reis te vergezellen, niet wegens de tijdingen van haar overleden echtgenoot, maar wegens
hetgeen zij vernam van haren afwezigen vriend. Men zegt, dat zij, ofschoon zij
zich weduwe zag, het klooster niet wilde verlaten, maar evenmin de gelofte van
non afleggen, totdat zij kort daarna het bericht ontving, dat Lotharius gesneuveld was in een veldslag, welken in dien tijd Monsieur de Lautrec leverde
aan den Grooten Veldheer Gonzalo Hernandez van Cordova, in het koningrijk
Napels, waar de te laat berouwhebbende vriend zijn verblijf was gaan nemen.
Toen Camilla dit vernomen had, deed zij hare gelofte en verloor na korte
dagen haar leven, onder de strenge handen van droefheid en zwaarmoedigheid.
Zoo was het lot, dat allen ondervonden en dat geboren was uit zulk een onzinnig beginsela
„Zij behaagt mij wel, deze novelle" zeide de Pastoor, snaar ik kan niet gelooven,
dat dit gebeurd is ; en indien het verdicht is, verdichtte de schrijver slecht,
want men kan zich niet voorstellen, dat er zulk een dwaas echtgenoot bestaat
die zulk eene gevaarlijke proef wil nemen als Anselmus deed. Wanneer dit geval
gesteld ware tusschen een minnaar en eene dame, zou men het kunnen verklaren, maar tusschen man en vrouw heeft het iets onmogelijks ; maar wat de
wijze van verhalen betreft, mishaagt zij mij niet."
„

HOOFDSTUK XXXVI.
Over andere zonderlinge gevallen, die in de
herberg voorvielen.
Op dit oogenblik zeide de waard, die aan de deur in de herberg stond : t Daar
komt een mooie troep gasten aan ! als zij hier ophouden hebben wij stof to t
blijdschap.'
Wat voor lieden zijn het?» vroeg Cardenio.
e Vier mannen,» antwoordde de waard, e zitten te paard met korte beugels, met
lansen en schilden, en allen met zwarte sluiers, en met hen rijdt een vrouw in

het wit gekleed op een dameszadel, ook met bedekt gelaat, en dan nog twee
knechts te voet. s
Zijn zij al dichtbij ? ' vroeg de Pastoor.
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«Zoo dicht,) antwoordde de waard, «dat zij reeds hier zijn.)
Dit hoorende bedekte Dorothea haar gezicht en Cardenio ging in de kamer
van Don Quichote, en nauwelijks hadden zij hiertoe gelegenheid gevonden, of
al degenen, waarvan de herbergier gesproken had, reden de herberg binnen ;
de vier heeren, die een zeer edele houding en uiterlijk hadden, afgestegen zijnde, gingen de vrouw helpen afstijgen, die op het dameszadel reed; en een hunner, haar in zijn armen nemende, plaatste haar op een stoel, die aan den ingang van
het vertrek stond, waar Cardenio zich verborgen had. Gedurende al dien tijd
hadden noch de vrouw, noch de mannen zich van de sluiers ontdaan of een
enkel woord gesproken; alleen slaakte de vrouw, toen zij zich op den stoel
plaatste, een diepen zucht en liet haar armen zakken, als ware zij lam ; de
knechts brachten de paarden naar den stal. De Pastoor, dit ziende en nieuwsgierig te weten, wat voor lieden het waren, die zoo gekleed en zoo zwijgend
waren, ging naar de plaats, waar de knechts waren en vroeg aan een hunner
wat hij begeerte te weten. Deze antwoordde hem : «waarlijk, mijnheer, ik zou
u niet kunnen zeggen, wat dit voor lieden zijn ; alleen weet ik, dat zij zeer aanzienlijk schijnen te wezen, voornamelijk degene, die kwam om die dame in zijn
armen te nemen, welke gij gezien hebt ; en dit zeg ik, omdat al de overigen
hem eerbied betoonen en er niets geschiedt, dan hetgeen hij beschikt en beveelt.)
«En wie is de dame ?)
«Dat zou ik evenmin kunnen zeggen,, antwoordde de knecht, «want den
heelen weg heb ik haar gelaat niet gezien : zuchten ja, heb ik haar vaak hooren
doen en een gekerm hooren ontboezemen, dat het lijkt, alsof zij bij elk den
geest wil geven ; het is ook niet te verwonderen, dat wij niet meer we ten dan
hetgeen wij gezegd hebben, want het zijn niet meer dan twee dagen, dat mijn
makker en ik hen vergezellen, daar zij, ons onder weg ontmoet hebbende, ons
vroegen en overhaalden met hen mede te gaan tot in Andaluzië, aanbiedende
ons zeer goed te betalen.'
«En hebt gij een hunner hooren noemen b vroeg de Pastoor.)
r Neen,) antwoordde de knecht, „want allen reizen in zulk een stilte, dat het
een wonder is ; men hoort van hen niets anders dan de zuchten en snikken van
de arme dame, die ons medelijden opwekt, en zonder twijfel houden wij het
voor zeker, dat zij gedwongen gaat, waar zij dan ook heen gaat. Naar men
kan opmaken uit haar gewaad, is zij een non of gaat zij het worden, wat het
zekerste is : en misschien is het, omdat haar kloosterleven niet uit haar wil moet
ontsproten zijn, dat zij zoo droevig is als zij schijnt."
Dat zou kunnen zijn," hernam de Pastoor; en hen verlatende, keerde hij
weder naar Dorothea terug, die, toen zij de gesluierde dame had hooren zuchten, bewogen door natuurlijk medelijden, naar haar toe ging en tot haar zeide :
„Wat deert u, mevrouw ? zeg mij, of het iets is, waarvoor de vrouwen gewoonte
en ondervinding hebben om het te genezen, want mijnerzijds bied ik u mijn
goeden wil aan om u te dienen."
4p dit alles zweeg de bedroefde dame en ofschoon Dorothea haar aanbod
meermalen en met aandrang herhaalde, bleef zij steeds bij haar stilzwijgen, totdat de gesluierde heer er bij kwam, dien de knecht zeide, dat de overigen ,gehoorzaamden, en tot Dorothea zeide : „Vermoei u niet, mevrouw, met deze
vrouw iets aan te bieden, want zij heeft de gewoonte voor niets dankbaar te
zijn, wat voor haar geschiedt, en doe uw best ook niet, om haar te doen antwoorden als gij niet een leugen uit haar mond wilt hooren."
Nimmer sprak ik dien,," zeide toen degene, die tot dusverre gezwegen had;
„

„

23 0

„integendeel, omdat ik zoo waarheidlievend ben en zoo zonder leugenachtige
draaierijen, zie ik mij thans in een zoo groot ongeluk, en hiervan wil ik, dat
gij zelf getuige zijt, daar mijn waarheid maakt, dat gij valsch en leugenachtig zijt."
Deze woorden hoorde Cardenio zeer klaar en duidelijk, daar hij zoo dicht
bij haar was die ze uitte, dat alleen de deur der kamer van Don Quichote tusschen
beide was, en zoodra hij ze hoorde, riep hij met luider stem: ,God helpe mij
wat hoor ik daar ? welke stern is dat, die tot mijn ooren is doorgedrongen ?"
Op dit geschreeuw wendde de dame geheel ontsteld haar hoofd om, en hem
niet ziende, die het uitte, stond zij op en wilde het vertrek binnengaan, maar
de heer, dit gezien hebbende, hield haar tegen, zonder toe te laten, dat zij
een stap bewoog. Haar ontviel door de ontroering en onrust het taf, waarmede
zij haar gelaat bedekt had, en nu openbaarde zich een onvergelijkelijke schoonheid
en een verwonderlijk gelaat, ofschoon bleek en somber, terwijl zij met hare
oogen al de plaatsen, welke zij met het gezicht bereikte, met zooveel inspanning onderzocht, dat zij iemand scheen, die van haar verstand beroofd
was, welke teekenen, zonder dat men wist om wie zij ze toonde, groot medelijden verwekten bij Dorothea en allen die haar zagen. De heer hield haar stevig
vast bij haar schouders en daar hij zoo druk bezig was met haar tegen te houden, had hij geen gelegenheid, zijn eigen sluier te verhinderen van te vallen,
zoodat die dan ook inderdaad nederviel, en Dorothea, die de dame in haar
armen hield, hare oogen opslaande, zag, dat hij, die haar mede omarmd hield,
haar gemaal Don Ferdinand was; nauwelijks had zij hem herkend, of uit het
binnenste van haar ziel een diep en allerdroevigst ,,ach!" slakend, zonk zij bewusteloos achterover ; had de barbier zich daar niet dichtbij bevonden, om haar
in zijn armen op te vangen, dan zou zij op den grond gevallen zijn. Aanstonds
schoof de pastoor toe, om haar van den sluier te ontdoen, ten einde haar water
op het gezicht te sprenkelen ; en zoodra hij haar ontdekte, herkende haar Don Ferdinand, die de heer was, welke de andere dame omvat hield, en hij werd als een doode,
toen hij haar zag, echter niet zonder Lucinda te blijven vasthouden, welke degene
was, die zich uit zijn armen trachtte los te maken en op zijn klaagstem Cardenio
herkend had, terwijl hij haar had herkend. Ook Cardenio hoorde het «ach !» dat Dorothea riep, toen zij flauw viel, en meenende, dat het zijn Lucinda was, kwam hij
onbeschroomd uit het vertrek, en het eerste wat hij zag was Don Ferdinand,
die Lucinda omstrengeld hield. Ook Don Ferdinand herkende dadelijk Cardenio
en alle drie, Lucinda, Cardenio en Dorothea, stonden sprakeloos en ontroerd, bijna
zonder te weten wat hun was overkomen. Allen zwegen en allen keken elkander aan,
Dorothea Don Ferdinand, Don Ferdinand Cardenio, Cardenio Lucinda en Lucinda.
Cardenio. Maar degene die het eerst het stilzwijgen verbrak was Lucinda, Don Ferdinand in dezer voege toe sprekende : Laat mij los, heer Ferdinand, om hetgeen gij
schuldig zijt aan uzelven, al doet gij het niet om iets anders ; laat mij gaan naar den
muur, waarvan ik het klimop ben, naar den steun, van wien ik niet verwijderd
ben kunnen worden door uwe lastige aanzoeken, uw bedreigingen, uw beloften,
op, hoe de Hemel, langs ongewone en voor ons
noch uw geschenken rk
; me
verborgen wegen, mij gebracht heeft in tegenwoordigheid van mijn waren gemaal:
wel weet gij door duizend ernstige ervaringen, dat alleen de dood in staat zou
zijn hem uit mijn geheugen te wisschen : laat dan die zoo duidelijke opening
uwer oogen bewerken, dat gij, (daar gij dan toch niets anders kunt doen) de
liefde met razernij verwisselt, de welwillendheid met spijt, en ontneem mij dan
het leven, dat ik, als ik het in tegenwoordigheid van mijn lieven echtgenoot
mag overgeven, als welbesteed zal verlaten. Misschien zal hij door mijn dood
.
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overtuigd warden van de trouw, die ik hem hield tot aan mijn laatsten ademtocht.
Middelerwijl was Dorothea tot zich zelve gekomen en had geluisterd naar de
woorden, die Lucinda sprak, waardoor zij te weten kwam wie zij was, en ziende
dat Don Ferdinand haar nog niet uit zijn armen losliet, noch haar woorden
beantwoordde, stond zij op, zich zooveel als zij kon vermannende, ging voor
zijn voeten nederknielen, en een stroom van droevige tranen stortende, begon
zij hem aldus toe te spreken :
(Mijnheer, als de stralen der zon, welke gij in uw armen verduisterd houdt,
u die uwer oogen niet rooven en verdonkeren, zult gij reeds hebben gezien, dat
zij, die voor uw voeten ligt nedergeknield, de ongelukkige en beklagenswaardige
Dorothea is. Ik ben dat nederige landmeisje, dat gij uit goedheid of uit lust
wilde verheffen tot de hoogte van zich de uwe te kunnen noemen ; ik ben degene, die, binnen de perken der eerbaarheid, een tevreden leven leidde, tot dat
zij op de stem uwer aanzoeken en schijnbaar billijke en liefdevolle gevoelens,
de poorten harer afzondering opende en u de sleutels harer vrijheid vertrouwde:
een geschenk, door u met zoo weinig dank geloond, als duidelijk blijkt uit de
noodzakelijkheid om mij te vinden ter plaatse, waar gij mij vindt, en u te zien
op de wijze, waarop ik u zie. Maar toch zou ik niet willen, dat het in uw verbeelding kwam te denken, dat ik hier ben gekomen voortgestuwd door mijn
schande ; mij hebben alleen weggevoerd de smart en de droefheid van mij door
u vergeten te zien. Gij begeerde, dat ik de uwe werd, en begeerde het op een
wijze, dat, al begeert gij nu, dat ik het niet zij, het niet mogelijk zal zijn, dat
gij ophoudt de mijne te zijn. Bedenk, mijnheer, dat tegen de schoonheid en
den adel, voor welke gij mij verlaat, de onvergelijkelijke liefde kan opwegen,
die ik u toedraag : gij kunt aan de schoonre Lucinda niet toebehooren, omdat
gij de mijne zijt, en zij kan de uwe niet zijn, omdat zij Cardenio toebehoort;
en het zal, als gij het wel bedenkt, gemakkelijker zijn uw hart te dwingen degene lief te hebben, die u aanbidt, dan haar, die u verfoeit, zoover te brengen,
dat zij u lief heeft. Gij bracht mijn zorgeloosheid in verzoeking, gij verleidde
mijn kuischheid, gij waart niet onbekend met mijn maatschappelijken stand, gij
zijt wel bewust van de wijze, waarop ik mij geheel aan uw wil overgaf, er blijft
u geen gelegenheid of uitvlucht over, om u op misleiding te beroepen : en indien dit zoo is gelijk het is, en gij evenzeer een Christen zijt als een edelman,
waarom stelt gij dan door zooveel omwegen uit om mij gelukkig te maken in
het einde, zooals gij het mij gemaakt hebt in het begin ? En als gij mij niet begeert tot hetgeen ik ben, namelijk u wezenlijke en wettige echtgenoote, begeer
mij dan ten minste en laat mij toe als uw slavin, daar ik, wanneer ik maar
in uw bezit ben, mij gelukkig genoeg zal achten. Laat door mij te verlaten niet
toe, dat men mijn schande in daartoe bijeengeroepen gezelschappen beprate;
schenk zulk een kwaden ouderdom niet aan mijn ouders : dit toch verdienen
de trouwe diensten niet, die zij als goede vazallen steeds aan uw ouders bewezen hebben ; en als het u dunkt, dat gij uw bloed zult bezoedelen door het
met het mijne te vermengen, bedenk, dat er weinig of geen adel in de wereld
is, die niet dien loop heeft genomen, en dat het bloed der vrouwen niets afdoet
bij de doorluchtige afstammingen ; te meer daar de ware adel bestaat in de
deugd ; en indien deze u ontbreekt, met mij te ontzeggen, wat gij mij zoo rechtvaardig verschuldigd zijt, zal ik meer aanspraken op adel behouden dan die,
welke gij bezit. Ten slotte, mijnheer, wat ik u het laatste zeg is dit, dat, hetzij gij wilt of niet wilt, ik u gemalin ben : getuigen zijn uw woorden, die niet
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leugenachtig zijn of moeten zijn, zoo gij ten minste prijs stelt op datgene, waarom gij mij minacht ; getuige zal zijn de handteekening, die gij schreeft, en getuige de Hemel, dien gij aanriept als getuige van wat gij mij beloofde ; al bleef
dit alles in gebreke, toch zal uw eigen geweten niet in gebreke blijven van zwijgende te roepen te midden uwer vermaken, partij trekkend voor de waarheid,
welke ik u gezegd heb, en bedervend uw beste genoegens en genietingen.»
Deze en andere woorden sprak de bedroefde Dorothea met zooveel gevoel en
tranen, dat zelfs zij, die Don Ferdinand begeleidden, en allen, die tegenwoordig
waren, haar daarin navolgden. Don Ferdinand hoorde haar aan, zonder haar iets
te antwoorden, totdat zij geëindigd had en begonnen was met zooveel snikken
en zuchten, dat het wel een bronzen hart had moeten zijn, dat door de bewijzen van zooveel smart niet verteederd werd. Lucinda keek haar voortdurend
aan, niet minder meewarig met hare droefheid, dan verbaasd over haar groot
verstand en schoonheid ; en ofschoon zij naar haar toe wilde gaan en haar eenige
woorden van troost toespreken, lieten de armen van Don Ferdinand, die haar
omkneld hielden, haar dit niet toe. Deze, vol van verbazing, deed, nadat hij
Dorothea eene geruime poos had aangekeken, zijn armen open en, Lucinda loslatende, zeide hij : «Gij hebt overwonnen, schoone Dorothea, gij hebt overwonnen, want het is niet mogelijk het hart te hebben om zooveel waarheden vereenigd te ontkennen.
Door de bezwijming, waarin Lucinda verkeerd had was zij, toen Don Ferdinand
haar los liet, op het punt van op den grond te vallen, maar Cardenio, die zich
dicht daarbij bevond, daar hij zich achter. Don Ferdinand had geplaatst,
opdat deze hem niet zou herkennen, nu alle vrees op zijde gezet hebbende
en alle gevaar wagende, schoot toe om Lucinda te ondersteunen en, haar in
zijn armen opvangende, zeide hij tot haar : Als de barmhartige Hemel goedvindt en wil, dat gij eenige rust geniet, mijn trouwe, standvastige en schoone
gebiedster, dan geloof ik, dat gij die nergens veiliger zult genieten dan in deze
armen, die u thans ontvangen en u in vroeger tijd ontvingen, toen de fortuin
goedvond, dat ik u de mijne kon noemen.
Bij deze woorden vestigde zij haar oogen op Cardenio, en na aanvankelijk begonnen te zijn hem aan zijn stem te herkenen, en zich nu door haar oogen verzekerd te hebben, dat hij het was, sloeg zij, bijna buiten zich zelve en zonder
eenigen regel van bescheidenheid te tellen, haar armen om zijn hals en Cardenio
kussende zeide zij tot hem : «Ja gij, mijnheer, zijt de ware meester van deze
uwe slavin, al verhindert het ook nog zoozeer onze tegenspoed en al bedreigt
men ook nog zoozeer mijn leven, dat van het uwe afhankelijk is.)
Vreemd schouwspel was dit voor Don Ferdinand en voor al de omstanders,
die zich verbaasden over deze ongehoorde gebeurtenis. Het kwam Dorothea voor
dat Don Ferdinand bleek geworden was en blijken gaf zich op Cardenio te
willen wreken, daar zij hem zijn hand zag bewegen naar zijn degen ; maar zoodra zij dit vermoedde, omvatte zij met wonderlijke snelheid zijn knieën, die
kussende en hem omkneld houdende, zoodat hij zich niet kon bewegen, en
zonder een oogenblik op te houden met tranen te vergieten, zeide zij tot hem :
«Wat meent gij te doen, o mijn eenige toevlucht, in deze zoo onverwachte omstandigheid ? Gij hebt aan uw voeten uw gemalin, en zij, die gij wilt, dat het
worde, licht in de armen van haar echtgenoot : besef, of het u wel zal staan of
u mogelijk zijn te ontbinden, wat de Hemel vereenigd heeft, dan wel of het u
zal passen tot eene gelijke hoogte met uzelven haar te willen verheffen, die,
met ter zijde stelling van alle bezwaar, sterk in haar waarheid en standvastig;
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heid, voor uw oogen de hare het gelaat en de borst van haren gemaal met
liefdevolle tranen laat bevochtigen. In Gods naam vraag ik u en in uw eigen
naam smeek ik u, dat deze zoo duidelijke openbaring der waarheid niet alleen
uw toorn niet vermeerdere, maar dien zoo vermindere, dat gij met berusting en
kalmte toelaat, dat deze twee minnnenden ze, zonder dat gij het belet, al den
tijd genieten, dat de Hemel hun die moge willen verleenen ; daardoor zult gij
den adel van uw doorluchtig en edel gemoed toonen, en de wereld zal zien,
dat de rede bij u meer macht heeft dan de begeerte.»
Terwijl Dorothea dit zeide, hield Cardenio, ofschoon hij Lucinda omarmd
hield, zijne oogen niet van Don Ferdinand af, met het vaste besluit, om, indien
hij hem eenige beweging in zijn nadeel zag maken, zijn best te doen zich met
.al zijn macht te verdedigen en allen aan te vallen, die zich tegen hem verklaarden, al kostte het hem ook het leven ; maar op dit oogenblik schoten de
vrienden van Don Ferdinand toe, en de Pastoor met den barbier, die bij alles
tegenwoordig waren geweest, zonder dat de goede Sancho Panza er aan ontbrak,
en allen omringden Don Ferdinand, hem smeekend om toch op de tranen van
Dorothea te zien, en dat, indien hetgeen zij in hare woorden gezegd had, waar
was, zooals zij zonder twijfel geloofden, dat hij dan niet mocht toelaten, dat zij
teleurgesteld werd in haar zoo billijke verwachtingen ; hij moest opmerken, dat
zij niet bij toeval, zooals het scheen, maar door de bijzondere voorzienigheid
des Hemels zich allen vereenigd hadden gevonden op een plaats, waar niemand
dit het minste dacht ; en hij moest bedenken, zeide de Pastoor, dat alleen de
dood Lucinda van Cardenio kon scheiden, en dat, al scheidde hen de scherpte
van een zwaard, zij hun dood voor zeer gelukkig zouden houden ; dat het in
onherstelbare omstandigheden de grootste kloekmoedigheid was, om, zich zelven
met kracht overwinnende, een edel gemoed te betoonen, door toe te staan, dat
:zij beiden door zijn vrijen wil alleen den zegen genoten, dien de Hemel hun
reeds verleend had ; hij moest ook de oogen vestigen op de schoonheid van
Dorothea en bedenken, dat weinige of geene haar konden evenaren, laat staan
dan haar overtreffen, en dat zij bij haar schoonheid haar nederigheid voegde
tn de groote liefde, die zij hem toedroeg ; bovenal moest hij beseffen, dat, indien hij zich beroemde een edelman en een Christen te zijn, hij niet anders
doen kon, dan haar het gegeven woord houden, en dat hij, haar trouw houdende,
die zou houden aan God en de verstandige menschen voldoen, die weten en
erkennen, dat het een voorrecht der schoonheid is om, al bezit haar een nederig
voorwerp, als zij maar vergezeld is van deugd, zich te kunnen verheffen en gelijk maken aan elke hoogheid, zonder blaam van vernedering voor wie haar
verheft en met zichzelven gelijk maakt ; en wanneer de sterke wetten der begeerte vervuld worden, zoolang er slechts geen zonde bijkomt, moet hij, die
haar opvolgt, niet beschuldigd worden. Om kort te gaan, aan deze woorden
voegden allen er zoovele andere en krachtige toe, dat de moedige borst van
Don Ferdinand, eindelijk gevoed met doorluchtig bloed, zich verteederde en
zich liet overwinnen door de waarheid, die hij niet kon ontkennen, al wilde hij;
en het teeken, dat hij gaf, van zich te hebben overgegeven en toevertrouwd aan
het goede denkbeeld, dat hij zich had voorgenomen, was. dat hij zich bukte
tn Dorothea omhelsde, tot haar zeggende : tSta op, mevrouw, want het is niet
billijk, dat degene aan mijn voeten geknield ligt, die ik in mijn hart draag : en
als ik tot dusverre geen bewijzen gegeven heb van hetgeen ik zeg, is het misschien door eene beschikking des Hemels geweest, opdat ik, in u de trouw
ziende, waarmede gij mij bemint, u wete te waardeeren zooals gij verdient. Wat

2 34

ik u verzoek is, dat gij mijn slechte handelwijze en mijn groote nalatigheid
niet verwijt, want dezelfde oorzaak en kracht, die mij bewoog om u voor
de mijne aan te nemen, diezelfde dreef mij aan, om mijn best te doen ten
einde de uwe niet te worden : en opdat dit waarheid blijke te zijn, aanschouw
nu de oogen van de thans zoo tevredene Lucinda : daarin zult gij de verontschuldiging vinden van al mijn dwalingen ; en terwijl zij vond en verkreeg wat
zij wenschte en ik in u gevonden heb wat mij voldoet, moge zij vele en gelukkige jaren gerust en tevreden leven met haar Cardenio, terwijl ik op mijn knieën den
Hemel zal bidden, dat Hij ze mij late leven met mijn Dorothea.,
En dit zeggende omhelsde hij haar nogmaals en kuste haar met zulk een teeder gevoel, dat hij moest oppassen, om zijn tranen niet de ontwijfelbare bewijzen te doen geven van zijn liefde en berouw. Die van Lucinda en Cardenio
waren niet gedwongen, zoo min als di! van bijna allen, die daar tegenwoordig
waren, want zij begonnen zgo overvloedig te stroomen, dezen van eigen vreugde
en de anderen van medegevoel, dat het niet anders leek, of een zware en groote
ramp had allen getroffen ; tot Sancho Panza toe schreide, ofschoon hij sedert
zeide, dat hij niet anders weende dan omdat hij zag, dat Dorothea niet,
zooals hij meende, de Koningin Micorricona was, van welke hij zulke groote
weldaden hoopte. Gedurende eenige oogenblikken hield bij allen zoowel het
weenen als de verbazing aan, en terstond daarop gingen Cardenio en Lucinda
nederknielen voor Don Ferdinand, hem in zulke hoffelijke bewoordingen dankend
voor de gunst, die hij hun bewezen had, dat Don Ferdinand niet wist wat hun
te antwoorden, zoodat hij hen oprichtte en omhelsde met vele blijken van liefde
en hoffelijkheid. Hij verzocht daarop Dorothea hem te zeggen, hoe zij daar op
die plaats, zoo ver van haar woonplaats, gekomen was ? Zij verhaalde hem in
korte en verstandige bewoordingen al wat zij te voren aan Cardenio verhaald
had : waarin Don Ferdinand en zijn medgezeilen zooveel genoegen hadden, dat
zij wenschten, dat het verhaal langer geduurd had : zoo groot was de bevalligheid, waarmede Dorothea hare rampen vertelde. Zoodra zij geëindigd had, verhaalde Don Ferdinand wat er in de stad met hem voorgevallen was, sedert hij
het papier gevonden had in den boezem van Lucinda, waarin zij verklaarde de
vrouw van Cardenio te zijn en de zijne niet te kunnen wezen : hij zeide, dat hij
haar had willen vermoorden en het ook zou gedaan hebben, ware hij door haar
ouders niet verhinderd geworden, en dat hij zoo haar huis verliet, vol spijt en
verwarring en vast besloten zich meer op zijn gemak te wreken ; dat hij den
volgenden dag vernam, dat Lucinda uit het huis harer ouders vermist werd, zonder
dat iemand wist te zeggen, waar zij heengegaan was, en dat hij om kort te gaan
na verloop van eenige maanden te weten kwam, dat zij zich in een klooster
bevond met het voornemen, om daarin haar geheele leven te blijven, indien zij
het met Cardenio niet kon doorbrengen ; dat hij, zoodra hij dit vernam, die
drie heeren tot zijn gezelschap uitgekozen had en ter plaatse was gekomen waar
zij was ; dat hij niet met haar in gesprek had willen komen, vreezende, dat zij,
als zij wist, dat hij daar was, des te strenger in het klooster zou bewaakt
worden ; en dus een dag afgewacht hebbende, dat de voorpoort open stond,
had hij er twee achter gelaten om bij de poort de wacht te houden, en was
zelf met den derden in het klooster gegaan om Lucinda op te zoeken. Zij
vonden haar in den kruisgang met een non pratende, en haar aangrijpende,
zonder haar tot iets gelegenheid te geven, waren zij ergens met haar heengeloopen, waar zij zich voorzagen van hetgeen zij noodig hadden om haar weg
te voeren ; hetgeen zij zeer veilig hadden kunnen doen, daar het klooster buiten
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lag, een goed eind van het stadje verwijderd. Hij verhaalde verder, dat, zoodra
Lucinda zich in zijn macht zag, zij al haar zinnen verloor, en zij, na weder bijgekomen te zijn, niets anders had gedaan dan schreien en zuchten, zonder een
woord te spreken ; en dat zij zoo, onder stilzwijgen en tranen, aan deze herberg
waren aangekomen, hetgeen voor hem even goed was, alsof hij in den hemel
was gekomen, waar al de rampen der aarde verdwijnen en een einde nemen.

HOOFDSTUK XXXVII.
Waarin de geschiedenis van de vermaarde prinses Micomicona
vervolgd wordt, met andere geestige avonturen.
Dit alles hoorde Sancho aan, met niet geringe zielesmart bespeurende, datalle hoop op zijn eeretitel in rook verdween, en dat de lieve Prinses Micomicona zich veranderd had in Dorothea en de reus in Don Ferdinand, terwijl
zijn meester gerust lag te slapen, onbekommerd over alles, wat er was voorgevallen. Dorothea kon maar niet gelooven dat het geluk, hetwelk zij bezat, niet
gedroomd was ; Cardenio koesterde dezelfde gedachten en die van Lucinda
gingen denzelfden gang. Don Ferdinand dankte den Hemel voor de ontvangen
genade van hem uit dat ingewikkeld doolhof te hebben gered, waarin hij zich
op het punt bevond van zijn goeden naam en zijn ziel te verliezen : kortom
allen, die zich in de herberg bevonden, waren tevreden en blijde met den goeden uitslag, welke die verwarde en wanhopige zaken gehad hadden. De Pastoor
bracht als een verstandig man alles op zijn plaats en wenschte iedereen geluk
met het verkregen geluk ; maar wie het meeste juichte en tevreden was, was de
waardin, om de belofte, welke Cardenio en de Pastoor haar gedaan hadden van
haar al de schade en interessen te zullen betalen, die haar voor rekening vare
Don Quichote overkomen waren. Alleen Sancho, zooals reeds gezegd is, was
de neerslachtige, de ongelukkige en de bedroefde, en zoo trad hij met een
bedrukt gelaat bij zijn meester binnen, tot wien hij zeide : „Gij, mijnheer de
Droevige Figuur, kunt slapen zooveel u lust zonder zorg om eenigen reus te
dooden of aan de Prinses haar koninkrijk terug te geven, want alles is reeds
afgeloopen."
„Dat geloof ik wel," antwoordde Don Quichote, ,,want ik heb met den reus
den vreeselijksten en ontzettendsten slag geleverd, dien ik in mijn heele leven
denk te hebben ; en met éénen houw, plof, deed ik zijn hoofd op den grond
rollen, en zooveel bloed kwam er uit het lijk, dat de beken over den grond
stroomden, alsof het water was."
,,Alsof het roode wijn was, moest u liever zeggen," antwoordde Sancho,
„want u moet weten, als gij het nog niet weet, dat de doode reus een doorboorde lederen zak is, en het bloed tweehonderd kannen roode wijn, die hij in
zijn buik bevatte, en het afgehouwen hoofd is de stop van den zak, en de
Satan hale den heelen rommel !"
wat zegt gij daar, gek ?" hervatte Don Quichote : ,,zijt gij wel bij zinnen ?"
„U gelieve op te staan," zeide Sancho, dan zult gij het fraaie stuk zien, dat
gij
gif uitgevoerd bebt en wat wij zullen moeten betalen; gij zult ook de Koningin
„
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veranderd zien in een alledaagsche dame, Dorothea geheeten, met andere voorvallen, die, wanneer gij ze kent, u zullen verbazen."
„Ik zal mij over niets verbazen," hernam Don Quichote, ,,want als gij u herinnert, den vorigen keer, dat wij hier waren, zeide ik u, dat alles wat hier voorviel, zaken van tooverij waren, en het zou niet vreemd zijn, dat het thans
evenzoo was."
„Ik zou dat wel gelooven," antwoordde Sancho, „als ook mijn dekensoiling iets van dien aard ware geweest ; die was echter zoo niet, maar
wezenlijk en waarachtig ; en ik zag, dat de herbergier, die hier nog is, een pent
van den deken vasthield en mij hemelhoog opgooide met veel zwier en met
even groote pret als kracht ; en als er dan bijkomt, dat men de menschen kent,
(Ian houd ik het er voor, ofschoon een eenvoudig man en een zondaar, dat er
geen tooverij bestaat, maar veel gemaal en veel rampspoed."
«Het zij zoo, God betere het!» zeide Don Quichote, »geef mij mijn kleederen
yen laat mij de deur uit, want ik wil de voorvallen en herscheppingen zien, waarvan gij spreekt.)
Sancho gaf hem zijn kleederen ; en terwijl hij zich aankleedde, verhaalde de
Pastoor aan Don Ferdinand en de overigen de dwaasheden van Don Quichote
en den list, dien zij hadden aangewend om hem van de Arme Rots te krijgen,
waar hij zich verbeeldde te wezen om de versmadingen zijner dame. Hij verhaalde
hun eveneens bijna al de avonturen, die Sancho verteld had, waarover zij zich
niet weinig verbaasden en lachten, daar zij dachten, evenals allen dachten, dat
het de vreemdste soort gekheid was , die in verwarde hersenen kon opkomen. De
Pastoor voegde er bij, dat nu de gelukkige lotwisseling van vrouwe Dorothea
hen belette met hun plan voort te gaan, het noodig was een ander te maken en
uit te vinden om hem naar zijn woonplaats te brengen.
Cardenio bood zich aan om het aangevangen werk voort te zetten, terwijl Lucinda
de rol van Dorothea voldoende zou voorstellen en spelen.
«Neen, hernam Don Ferdinand, »dal moet niet wezen : ik wensch, dat Dorothea
haar uitvinding voortzette ; als het dorp van dezen goeden ridder niet ver van
bier verwijderd is, zal het mij genoegen doen tot zijn herstelling mede te werken.)
«Het is niet meer dan twee dagreizen van hier.»
«Wel, al waren het er meer, ik legde ze met genoegen af, om zulk een goed
werk te kunnen verrichten.»
Inmiddels trad Don Quichote binnen, van top tot teen gewapend, met den
helm van Mambrino, ofschoon vol bulten, op het hoofd, het schild aan den arm
en leunende op zijn boomstaak of lans. Don Ferdinand en al de aanwezigen
stonden verbaasd over het zonderling uiterlijk van Don Quichote, terwijl zij staarden
op zijn gelaat, een half uur gaans lang, mager en geel, op de ongelijksoortigheid
zijner wapenen en op zijn afgemeten houding, en men zag zwijgend uit naar
hetgeen hij zou zeggen, waarop hij met veel deftigheid en kalmte, de oogen
gevestigd op de schoone Dorothea, het volgende sprak ;
cIk ben, schoone Jonkvrouw, door dezen mijnen schildknecht onderricht, dat
ruwe grootheid zich heeft vernietigd en uw bestaan is vervallen, doordat gij van
eene Koningin en groote dame, die gij waart, u veranderd hebt in een alledaagsche juffrouw. Indien dit gebeurd is op bevel van den tooverkoning, uw vader,
bevreesd, dat ik u niet de noodige en verplichte hulp zou verleenen, dan zeg
ik, dat hij de helft van de mis niet kende noch kent, en dat hij weinig bedreven was in de riddergeschiedenissen, want als hij ze zoo op zijn gemak had
gelezen en doorgeloopen, als ik ze doorgeloopen en gelezen heb, dan zou hij
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ieder oogenblik bevonden hebben, hoe andere ridders van minder naam dan
den mijnen, moeielijker zaken hadden verricht, daar het niets bijzonders is, een
reusje te dooden, hoe aanmatigend het ook zij : het is nog niet zoolang geleden, dat ik er met een bezig was, en .... ik zal zwijgen, opdat men mij niet
zegge, dat ik lieg, maar de tijd, die alles openbaart, zal het zeggen wanneer wij
't het minst verwachten."
„Gij waart bezig met twee lederen zakken en niet met een reus," riep de
herbergier, dien Don Ferdinand beval te zwijgen en Don Quichote in het minst
niet in de rede te vallen, terwijl Don Quichote voortging met te zeggen „Ik
zeg dan, hooge en onterfde dame, dat, indien uw vader om de reden, die ik
genoemd heb, deze herschepping in uwe persoon heeft bewerkstelligd, gij dat
volstrekt niet gelooven moet, daar er geen gevaar ter wereld is, waardoor mijn
degen zich geen weg baant, en met hem het hoofd uws vijands ter neder vel-.lende, zal ik u binnen weinige dagen de kroon van uw land op het hoofd plaatsen.'}
Hier zweeg Don Quichote en wachtte, tot de Prinses hem antwoordde, en
deze, nu bekend met het besluit van Don Ferdinand, om voort te gaan met de
misleiding totdat men Don Quichote in zijn woonplaats had teruggevoerd, antwoordde hem met veel bevalligheid en deftigheid : „Wie u gezegd heeft, dappere
Ridder van de Droevige Figuur, dat ik van wezen veranderd en verwisseld was,
heeft u de waarheid niet gezegd, want dezelfde, die ik gisteren was, ben ik heden
weliswaar is er eenige verandering bij mij te weeg gebracht door zekere gebeurtenissen van toevallig geluk, die mij het grootste geschonken hebben, wat ik
kon verlangen ; maar daarom heb ik niet opgehouden te zijn wie ik voorheen
was, en dezelfde gezindheid om mij te bedienen van de dapperheid van uw
dapperen en onoverwinnelijken arm te behouden, die ik steeds gehad heb. En
dus, mijnheer, mo g e uwe goedheid zijn eer weder geven aan den vader, die mij
het leven gaf, en hem voor een behoedzaam en voorzichtig man houden, daar
hij door zijn kennis zulk een gemakkelijken en veiligen weg vond om mijn ongeluk te herstellen : immers ik geloof, dat als het door u, mijnheer, niet geschied
was, ik nooit het gelukkige lot zou bereikt hebben, dat ik thans bezit, en hierin
spreek ik de waarheid, zoodat de meesten der heeren, die hier tegenwoordig zijn,
er getuigenis van kunnen afleggen. Wat overblijft is, dat wij ons morgen op reis
begeven, want heden zullen wij niet veel meer kunnen afleggen, en wat
overigens den goeden uitslag dien ik verwacht betreft, dien zal ik aan God overlaten en aan de dapperheid van uw arm."
Zoo sprak de verstandige Dorothea en het hoorende wendde Don Quichote
zich tot Sancho en zeide met blijken van grooten toorn tot hem : „Nu zeg ik
u, Sanchotje, dat gij het grootste schoftje zijt, dat er in Spanje is. Zeg mij,
landloopende dief, hebt gij mij zooeven niet gezegd, dat deze Prinses zich in
een juffrouw veranderd had, die Dorothea heette, en dat het hoofd, dat ik een
reus meen afgehouwen te hebben, de stop van den zak was, met andere zotheden, die mij in de grootste verwarring brachten, waarin ik ooit in mijn leven
geweest ben. Ik zweer ... (en hij keek op naar den hemel en drukte zijn tanden
op elkander), dat ik op het punt ben van een slag op u te slaan, die zout in
den hersenpan doet van zoovele leugenachtige schildknapen, als er voortaan
dolende ridders in de wereld mogen zijn."
tU gelieve te bedaren,» antwoordde Sancho,» want het zou wel kunnen zijn,_
dat ik mij bedrogen had in hetgeen de verandering betreft van mevrouw de
Prinses Micomicona ; maar in hetgeen betreft den reuzenkop, of ten minste de
doorsteking der lederzakken, en dat het bloed roode wijn was, daar bedrieg
.
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ik mij niet in, zoowaar God leeft, want de lederzakken staan hier, met de
gaten, aan het hoofdeinde van uw bed, en de roode wijn heeft de kamer tot
een meer gemaakt ; en zoo niet, aan het bakken der eieren zult gij het zien :
ik wil zeggen, dat gij het gewaar zult worden, wanneer mijnheer de waard u
om de schadevergoeding voor dat alles verzoekt ; wat het overige betreft, dat
mevrouw de Koningin blijft zoo als zij was, daar verheug ik mij over in mijn
ziel, want dan krijg ik mijn deel, zooals elke jongen uit de buurt.,
t Nu zeg ik u, Sancho, A zeide Don Quichote, t dat gij een gek zijt, en vergeef
mij, en daarmee uit."
t [fit!' riep Don Ferdinand, t en daarover niet meer gepraat ! en daar mevrouw
de Prinses zegt, dat wij morgen moeten afreizen, omdat het heden reeds laat
is, zoo geschiede zulks ; dezen nacht kunnen wij dan doorbrengen in goede
gesprekken tot den volgenden morgen, waarop wij allen mijnheer Don Quichote
zullen vergezellen, omdat wij getuigen willen zijn van de dappere en ongehoorde
daden, die hij moet verrichten in den loop van deze groote onderneming, welke
hij op zich genomen heeft.
tIk ben het die u moet dienen en vergezellen,' antwoordde Don Quichote,
ten ik ben zeer dankbaar voor de gunst, die men mij bewijst, en voor den
goeden dunk, dien men van mij heeft, welken ik zal zorgen te handhaven, of
het zal mij het leven kosten en nog meer, als het mij nog meer kosten kan."
Vele betuigingingen van beleefdheid en offerwaardigheid werden er gewisseld
tusschen Don Quichote en Don Ferdinand : maar aan alles werd stilte opgelegd
door een reiziger, die op dat oogenblik de herberg binnentrad en in zijn kleeding toonde, dat hij een Christen was, die pas uit het Moorenland gekomen
was : want hij was gekleed in een blauwlakenschen rok, met korte panden,
met halve mouwen en zonder kraag ; zijn broek was ook van blauw laken, met
een muts van dezelfde kleur ; hij had dadelkleurige halve laarzen aan en een
Moorschen sabel aan een lederen reim, die dwars over zijn borst hing. Vlak
achter hem kwam op een ezel een vrouw binnen, op zijn Moorsch gekleed,
haar aangezicht bedekt door den sluier, dien zij over het hoofd had : zij had
een gebloemd zijden mutsje op en een Moorschen vrouwemantel om, die haar
van de schouders tot de voeten bedekte. De man had een krachtige en bevallige
houding, was even boven de veertig jaren oud, wat bruin van gelaat, met groote
knevels en een zeer welgevormden baard : kortom, hij ' toonde in zijn uiterlijk,
dat, wanneer hij goed gekleed was, men hem zou houden voor een man van
aanzien en goede geboorte. Hij verzocht bij het inkomen een kamer, en toen
men hem zeide, dat er in de herberg geen was, scheen hem dit te spijten en
naar de vrouw gaande, die aan haar gewaad een Moorin scheen, hielp hij haar
in zijn armen afstijgen. Lucinda, Dorothea, de waardin, hare dochter en Maritórnes, aangetrokken door de nieuwe en nooit door haar geziene kleeding, omringden de Moorin, en Dorothea, die altijd bevallig, wellevend en verstandig
was, en opmerkte, dat zoowel zij, als haar geleider, spijt hadden over het gemis van de kamer, zeide tot haar : „Wees niet te zeer bekommerd, mevrouw,
over het gemis van gemak, dat men hier heeft, want het is aan herbergen eigen,
dat men het er niet in vindt ; maar, indien gij lust hebt, om met ons te blijven
— op Lucinda wijzende --- zult gij wellicht in den loop dezer reis geen betere
ontvangst gehad hebben.»
De gesluierde antwoordde hierop niets en deed anders niets dan opstaan van
waar zij zich nedergezet had, en hare beide handen gekruist op haar borst gelegd hebbende, neigde zij met gebogen hoofd het lichaam voorover, ten toeeken,
,
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dat zij er dankbaar voor was. Uit haar stilzwijgen maakte men op, dat zij
zonder twijfel eene Moorin moest zijn en zij geen Christentaal kon spreken. Intusschen trad de gevangene naderbij, die intusschen met iets anders bezig was
geweest, en ziende, dat allen zijne reisgenoote omringden en dat deze zweeg op
alles wat men tot haar sprak, zeide hij : «Dames, deze jonkvrouw verstaat op zijn best
mijn taal en kan geen andere spreken, dan die van haar eigen land, en daarom zal
zij niet geantwoord hebben en antwoordt zij niet op alles wat haar gevraagd is.)
«Er wordt haar anders niets gevraagd,) antwoordde Lucinda, «dan dat wij
haar voor dezen nacht ons gezelschap aanbieden en een deel van de plaats,
waar wij ons zullen behelpen ; zij zal daar onthaald worden met hetgeen de gelegenheid aanbiedt, en met de welwillendheid, welke eischt alle vreemdelingen
van dienst te zijn, die dit noodig mochten hebben, en bijzonder, wanneer het
eene vrouw is, die men helpt.)
«Voor haar en voor mij,» antwoordde de gevangene, «kus ik u, mevrouw, de
handen, en ik schat hoog
en op waarde p
de aangeboden
bij zul
g
g g gunst,
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gelegenheid en van zulke personen, als uw voorkomen aanduidt, blijkbaar laat
zien, dat zeer groot moet wezen.)
«Zeg mij, mijnheer,' vroeg Dorothea, cis deze dame een Christin of eene
Moorin ? want haar kleeding en haar zwijgen doet ons denken, dat zij is wat
wij niet wenschten, dat zij ware.)
Zij is een Moorin van kleeding en van lichaam, maar in haar ziel is zij
een zeer groote Christin, want zij heeft de grootste begeerte om het te worden."
Is zij dan nog niet gedoopt ?" hervatte Lucinda.
Daar is nog geen gelegenheid voor geweest," antwoordde de gevangene,
„sedert zij Algiers, haar vaderland, verliet, en tot nog toe heeft zij zich niet
in zulk een dreigend doodsgevaar bevonden, dat het noodig maakte haar te
doopen, zonder dat zij eerst al de plechtigheden kende, die onze moeder de
Heilige Kerk voorschrijft; maar God geve dat zij weldra gedoopt moge worden
met de betamelijkheid, die haar aanzienlijke stand verdient, welke grooter is,
dan haar uiterlijk en het mijne aanduiden." •
Door deze woorden boezemde hij allen, die hem aanhoorden, lust in om te
weten, wie de Moorin en de gevangene waren ; maar geen hunner wilde het
op dat oogenblik vragen, ziende, dat dit tijdstip meer vorderde hun rust te
verschaffen dan hen naar hun levensgeschiedenis te vragen. Dorothea nam
haar bij de hand en deed haar bij zich plaats nemen, haar verzoekende haar
sluier af te doen. Zij keek den gevangene aan, alsof zij hem verzocht haar
te kennen te geven wat zij zeiden en wat zij doen moest. Hij zeide haar in
het Arabisch, dat men haar verzocht, den sluier af te nemen, en dat zij dit
doen moest ; zij deed dit dus, en ontblootte zulk een schoon gelaat, dat Dorothea
haar voor schooner hield dan Lucinda en Lucinda voor schooner dan Dorothea, en
al de omstanders erkenden, dat indien iets de schoonheid dier twee kon evenaren,
het die der Moorin was ; zelfs waren er sommigen, die haar eenigszins
den voorrang gaven. En daar de schoonheid het voorrecht bezit de
gemoederen bijeen te brengen en de welwillendheid aan te trekken, gaven allen
aanstonds aan hun lust toe om de schoone Moorin te dienen en haar genoegen
te doen. Don Ferdinand vroeg den gevangene, hoe de Moorin heette ; hij antwoordde : «Lela Zoraida ;» maar zoodra zij dit hoorde, begreep zij wat men
den Christen gevraagd had en zeide met veel nadruk, vol van spijt en bevallig„

„
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held : «Neen, niet Zoraida ! Maria, Maria !» te verstaan gevende, dat zij Maria

heette en niet Zoraida. Deze woorden en' de groote ijver, waarmede de Moorin
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ze uitsprak, deden sommigen dergenen, die haar hoorden, meer dan één traan
storten, bijzonder de vrouwen, die van nature teeder en medelijdend zijn.
Lucinda omhelsde haar met veel hartelijkheid, tot haar zeggende : Ja, ja, Maria,
Maria ;' waarop de Moorin antwoordde : «Ja, ja, Maria ; Zoraida macange:
hetgeen zeggen wil : in geenen deele. Intusschen viel de avond en op bevel
van hen, die Don Ferdinand vergezelden, had de herbergier zich beijverd en
zorg gedragen om hun zoo goed mogelijk eten klaar te maken. Toen dus het
uur daar was, gingen allen aanzitten aan een lange, smalle tafel, als van een
kosthuis, want er was geen ronde, noch vierkante in de herberg, en men gaf
de hoofd- en aanzienlijkste plaats, ofschoon hij haar weigerde, aan Don Quichote,
die begeerde, dat naast hem zou gaan zitten de Jonkvrouwe Micomicona, omdat hij haar beschermheer was. Daarnaast plaatsten zich Lucinda en Zoraida
en tegenover dezen Don Ferdinand en Cardenio, vervolgens de gevangene en
de overige heeren, en naast de dames de Pastoor en de barbier, en zoo spijzigde
men met veel genoegen ; en dit werd nog zeer verhoogd, toen men zag, dat
Don Quichote, toen hij gedaan had met eten, bewogen door een dergelijke
neiging als hem aanvuurde om zooveel te praten als hij deed toen hij met de
geitenhoeders redeneerde, begon te zeggen : «Waarlijk, indien men het goed
beschouwt, mijne heeren, zien zij, die het beroep der dolende ridderschap omhelzen, groote en ongehoorde dingen. Zoo niet, welke sterveling ter wereld zou
nu de poort van dit kasteel binnentreden en ons zien zooals wij zijn, en dan
achterhalen en gelooven, dat wij zijn, die wij zijn ? Wie zou kunnen zeggen,
dat deze dame, die aan mijn zijde zit, de groote koningin is, die wij allen
kennen, en dat ik de Ridder van de Droevige Figuur ben, die daar heengaat
in den mond van de faam ? Thans is er niet aan te twijfelen, of die kunst en
dat bedrijf overtreft alles, wat de menschen uitvonden, en zooveel te meer
moet zij geacht worden als zij aan meer gevaren onderworpen is. Uit mijn
oogen met hen, die zeggen, dat de geleerdheid den voorrang heeft boven de
wapenen, want ik zal hun zeggen (en zij mogen zijn wie zij willen), dat zij
niet weten wat zij zeggen : de reden toch, welke dezulken gewoonlijk geven
en waaraan zij het meest vasthouden, is deze, dat de werkzaamheden van den
geest die van het lichaam overtreffen en dat de wapenen alleen met het lichaam
beoefend worden, alsof hun beoefening een zakkedragersberoep ware, waarvoor
niets anders noodig is dan krachten, en alsof in hetgeen wij, die ze voeren,
wapenen noemen, niet besloten waren de daden der dapperheid, die om ze te
bedrijven veel verstand eischen ; en alsof de geest van een krijgsman, die
tot zijn last een leger heeft, of de verdediging eener belegerde stad, niet
arbeidde zoowel met de ziel als met het lichaam. Zoo niet, dan beproeve
men, of het mogelijk is, met de krachten van het lichaam te weten en te
gissen naar het plan van den vijand, naar de voornemens, de krijgslisten, de
moeielijkheden, het voorkomen der schade, die men vreest : immers al die zaken
zijn daden van het verstand, waaraan het lichaam geenerlei deel neemt. Daar
het dus waar is, dat de wapenen evenzeer verstand eischen als de geleerdheid,
laat ons nu zien, welk der beide verstanden, dat des geleerden of dat des krijgs-

mans, meer arbeidt: dit nu zal men onderkennen aan het doel en den eindpaal,
waarnaar elk hunner heenstreeft : die bedoeling toch moet het hoogst geacht
worden, die een edeler doel tot voorwerp heeft. Het doel en de eindpaal der
geleerdheid is (en ik spreek nu niet van de Godgeleerdheid, die ten doel heeft
de zielen naar den Hemel te brengen en te geleiden, daar met een zoo eindeloos einddoel a's dat geen ander kan vergeleken worden), ik spreek van de
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wereldlijke geleerdheid, wier doel is de uitdeelende rechtvaardigheid op hare
plaats te stellen en ieder het zijne te geven; te begeeren en te maken, dat de
goede wetten nagekomen worden : een doel, voorzeker, edel en verheven en
grooten lof waardig, maar niet zoo zeer als het doel verdient, naar hetwelk de
wapenen streven, die tot hun voorwerp den vrede hebben, welke het grootste
goed is, dat de menschen in dit leven kunnen begeeren ; en daarom was de
eerste blijde boodschap, welke de wereld kreeg en de menschen ontvingen, die,
welke de Engelen brachten in den nacht, die onze dag was, toen zij in de lucht
zongen : „Glorie zij in 't allerhoogste, e n op de aarde vrede den menschen, die
van goeden wil zijn ," en de groetenis, die de beste Meester der aarde en des
hemels aan zijn volgelingen en begunstigden leerde, was hun te zeggen : „Vrede
zij dit huis," en vele andere malen zeide Hij tot hen : „Mijn vrede geef ik u,
mijn vrede laat ik u ; vrede zij u !" waarlijk als een kleinood en onderpand
gegeven en nagelaten door zulk een hand, een kleinood, zonder hetwelk noch
op aarde, noch in den hemel eenig goed kan bestaan. Deze vrede is het waarachtig doel van den oorlog, want wapenen zegt hetzelfde als oorlog. Aangenomen nu dat het doel van den oorlog de vrede is en dat hij in dit opzicht het
doel der letteren overtreft, laat ons dan overgaan tot den lichamelijken last van
den geleerde en tot dien van den beoefenaar der wapenen en zien wij, welke
de grootste is."
Op deze wijze en met zulke juiste uitdrukkingen vervolgde Don Quichote zijn
redevoering, zoodat hij voor het oogenblik allen, die hem hoorden, dwong, hem voor
niet gek te houden ; integendeel, daar de meesten edellieden waren, die de wapenen
droegen, luisterden zij naar hem met zeer veel genoegen, en hij vervolgde met spreken : « Ik zeg dan, dat de lasten van een student deze zijn : in de eerste plaats
armoede; niet dat allen arm zijn, maar ik stel alleen het uiterste geval ; en met
gezegd te hebben, dat hij armoede lijdt, komt het mij voor, dat er niets meer
behoeft gezegd te worden van zijn ongeluk, want wie arm is heeft niets goeds ;
deze armoede lijdt hij op allerlei wijzen, soms door honger, soms door koude,
soms door naaktheid, soms door alles te gelijk ; maar toch is zij niet zoo
groot, dat hij niet eet, al is het dan ook wat later dan gebruikelijk is en
al is het van het overschot der rijken ; want de grootste ellende van den
student is wat zij onder zich noemen soep gaan halen en hun ontbreekt geen
vreemde haard of schoorsteen, die, zoo hij al niet warmt, ten minste hun koude
vermindert, en 's nachts slapen zij onder dak. Ik wil niet komen tot andere
kleinigheden, te weten gebrek aan hemden en geen overvloed van schoenen, en
de zuinigheid en kaalheid der kleeding, ook niet hiertoe, dat zij zich met zooveel genot overeten, wanneer het geluk hun een maaltijd toezendt. Langs dien
weg nu, dien ik heb afgeschilderd, hobbelig en moeielijk als hij is, hier struikelend, daar vallend, ginds opstaande, daar weder vallend, komen zij op het
standpunt waarnaar zij streven, en daar dit velen verheft, hebben wij er gezien,
die, door deze Syrtes en door deze Scylla's en Charybden heengekomen zijnde,
als op de vleugelen der gunstige fortuin gedragen, ik zeg, dat wij hen de wereld
hebben zien gebieden en besturen van uit een armstoel, hun honger verwisseld
met verzadiging, hun koude met verkwikking, hun naaktheid met kostbare kleeding
en hun slapen op eene mat met rusten in Hollands linnen en damast : alles een
welverdiend loon hunner deugd, maar wanneer hun moeite gewogen en vergeleken wordt met die van den krijgsman, dan blijft zij in alle opzichten zeer
ten achter, zooals ik thans uiteen zal zetten.,
DON QUICHOTE.
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HOOFDSTUF. XXXVIII.
De merkwaardige rede, die Don Quichote hield over de
wapenhandel en de geleerdheid.
Don Quichote vervolgde met spreken : tDaar wij bij den student met de armoede en haar eigenschappen zijn begonnen, laat ons nu zien, of de soldaat
rijker is, en wij zullen bespeuren, dat er niemand armer is in de armoede zelve ;
hij toch is gebonden aan de ellende van zijn soldij, die af laat of nooit komt,
of aan hetgeen hij buit maakt met zijn handen tot niet gering gevaar van zijn
leven en van zijn geweten ; ja soms is zijn gebrek zoo groot, dat een uitgesneden kraag hem tevens voor staatsiekleed en voor hemd dient, en midden in den
winter verkwikt hij zich van het gure weder, terwijl hij daar staat in het vlakke
veld, slechts met den adem van zijn mond, en daar die uit een ledige plaats komt,
houd ik het voor zeker, dat hij er koud uitkomt tegen alle natuur in. Maar hij
hoopt, denkt gij, dat de nacht komt om zich van al die ongemakken te verkwikken in het bed, dat hem wacht, maar dit, of hij moet het zelf verkiezen,
zal wel nooit het gebrek hebben van te nauw te zijn, want hij kan zooveel voeten
gronds afmeten als hij maar wil en zich daar op omwenden naar zijn genoegen,
zonder vrees, dat de lakens hem te kort worden. Laat dan bij dit alles de dag
en het uur komen, waarop hij in zijn vak moet promoveeren, laat de dag komen
van een veldslag, dan zal men hem de kap op het hoofd zetten, maar van
pluksel gemaakt, ten einde hem van een schot te genezen, dat hij wellicht door

de slapen gekregen heeft of dat hem aan arm of been heeft verminkt ; en wanneer
dit niet gebeurt, maar de barmhartige Hemel hem bewaart en behoedt bij leven
en gezondheid, dan kan het zijn, dat hij in dezelfde armoede blijft, waarin hij
te voren verkeerde en dat het noodig is, dat er nog de eene en andere nieuwe
ontmoeting, de eene en andere veldslag volgt en hij uit allen als overwinnaar
te voorschijn treedt om een weinig vooruit te komen ; die wonderen ziet men
echter zelden. Maar zegt mij, heeren, of gij er wel eens op gelet hebt, hoeveel
minder er in den oorlog fortuin hebben gemaakt, dan er in zijn omgekomen ?
Ongetwijfeld moet gij antwoorden, dat dit niet te vergelijken is, dat de dooden
niet kunnen geteld worden, en dat de levenden met drie cijfers kunnen geteld
worden. Dit alles is omgekeerd bij de geleerden, want met hun wijde tabbaarden
(ik wil niet zeggen wijde mouwen) vinden allen hun kost, zoodat ofschoon de
moeite van den soldaat grooter is, het loon veel minder is. Hierop kan men
echter antwoorden, dat het gemakkelijker is, twee duizend geleerden te beloonen, dan dertig duizend soldaten, want genen beloont men met hun ambten te
geven, die onmogelijk anders dan aan lieden van hun beroep kunnen gegeven
worden, en dezen kunnen niet beloond worden, dan met de bezittingen van den
heer, dien zij dienen ; maar deze onmogelijkheid bevestigt juist, dat ik gelijk
heb. Laat ons evenwel dit daar laten, want het is een doolhof, waaruit men
moeielijk kan komen, en laat ons terug keeren tot den voorrang der wapenen
boven de geleerdheid, een onderwerp, dat nog uitgemaakt moet worden, zoo
talrijk zijn de redenen, welke ieder van zijn kant aanvoert. Behalve die welke
ik reeds genoemd heb, beweert de geleerdheid, dat zonder haar de wapenen
niet zouden kunnen bestaan, daar ook de oorlog zijn wetten heeft en daaraan
onderworpen is, en de wetten behooren tot den werkkring van geleerdheid en
geleerden. Hierop antwoorden de wapenen, dat de wetten zonder hen niet zou-
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den kunnen bestaan, want door de wapenen worden de staten verdedigd, de
heerschappij behouden, de steden behoed, de wegen beveiligd, de zeeën van roovers gezuiverd, in een woord, zonder hun zorg zouden de gemeenebesten, de
koninkrijken de heerschappijen de steden, de wegen ter zee en te land onderhevig zijn aan de ruwheid en de verwarring, welke de oorlog, zoolang hij duurt,
medebrengt, met vrijheid om zijn voorrechten en zijne krachten te gebruiken.
Het is ook eene uitgemaakte waarheid, dat wat het meeste kost, het meeste gewaardeerd wordt, gelijk ook billijk is. Dat iemand een hoogen trap van geleerdheid bereikt, kost hem tijd, nachtwaken, honger, ontbering, duizelingen, verstoppingen en andere dingen, die hierbij hooren en die ik reeds gedeeltelijk vermeld
heb ; maar dat iemand den top bereikt van een goed soldaat te zijn, kost hem
alles wat het den student kost, in zooveel meerdere mate, dan het geen vergelijking toelaat; bij elke schrede immers is hij op het punt zijn leven te verliezen.
En welke vrees voor ontbering en armoede kan den student bevangen en kwellen, welke nabijkomt aan die welke een soldaat heeft, die, als hij belegerd wordt
in een vesting en op post of schildwacht staat in een ravijn of schans, merkt,
dat de vijand bezig is met de plaats te ondermijnen, waar hij zich bevindt, en
zich in geen geval van daar kan verwijderen, noch het gevaar ontvluchten dat
hem van zoo nabij bedreigt ? Al wat hij doen kan is zijn overste kennis geven van
hetgeen er voorvalt, opdat deze het met een tegenmijn afwere, en voorts stil
blijven wachten in den angst en het vooruitzicht van onverhoeds in de lucht
te vliegen zonder vlerken en in den afgrond te dalen zonder zijn wil. En als
dit een gering gevaar schijnt, laat ons dan zien, of daarmede gelijk staat
of wel het overtreft, dat twee galeien elkander van voren aantasten midden
in de ruime zee ; en terwijl de voorstevens in een geklonken en geboord
zijn, blijft den soldaat niet meer ruimte over, dan die welke hem twee voeten
plank van de scheepssnebbe verleenen, en dat nog wel terwijl hij ziet, dat hij zoovele
dienaren des doods voor zich heeft die hem bedreigen, als er van de overzijde
stukken geschut gericht worden die geen speerlengte van zijn lichaam af zijn,
en hij tevens overtuigd is, dat hij, bij de eerste achteloosheid zijner voeten, de
diepe kolken van Neptunus zal gaan opzoeken, en toch zet hij zich kloekmoedig, gedreven door de eerzucht, die hem aanspoort, tot mikpunt van zooveel
scherpschutters en doet hij zijn best om langs een zoo nauw pad op het vijandelijk
schip te komen ; en het verwonderlijkste is, dat nauwelijks iemand gevallen is
vanwaar hij niet meer zal kunnen opstaan tot aan 's werelds einde, of een ander
neemt zijn plaats in, en zoodra ook deze in zee valt, die hem als een vijand
opwacht, volgt een ander en weer een ander op hem, zonder elkander tijd te
gunnen om te sterven , voorwaar de grootste kloekmoedigheid en onverschrokkenheid, welke in al de kansen van den oorlog kan gevonden worden. Gezegend
waren die gelukkige eeuwen, welke de vreeselijke woede niet kenden van die
duivelsche werktuigen van het geschut, wier uitvinder ik geloof dat in de hel
het loon ontvangt voor zijn satanische uitvinding, waardoor hij veroorzaakte,
dat een eerlooze en lafhartige arm het leven ontneemt aan een dapper ridder ;
en dat, zonder te weten hoe of van waar, te midden van den moed en den
lust, die de dappere gemoederen ontsteekt en bezielt, een zwervende kogel aankomt, afgeschoten door iemand, die wellicht vluchtte en schrikte voor de flikkering, welke het vuur veroorzaakte bij het af. chieten van het gevloekte werktuig, en dat hij in een oogenblik de gedachten en het leven af knot en afsnijdt
van hem die het eeuwen lang verdiende te genieten. En bij deze beschouwing
zou ik haast zeggen, dat het mij in mijn ziel spijt, dat ik dit beroep van dolend
;
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ridder heb opgevat in zulk een verfoeielijke eeuw, als die, waarin wij than s
leven, want ofschoon geen gevaar mij verschrikt maakt, huiver ik toch, wanneer
ik denk, dat wellicht kruit en lood mij de gelegenheid zullen ontnemen, mij
door de dapperheid van mijn arm en de scherpte van mijn degen beroemd en
bekend te maken over de geheele oppervlakte der aarde. Maar de Hemel doe
wat hem goeddunkt : ik zal des te hooger geacht worden, wanneer ik verkrijg
waarnaar ik streef, naarmate ik mij aan grootere gevaren heb blootgesteld, dan
dit de dolende ridders deden der vroegere eeuwen."
Deze lange rede hield Don Quichote, terwijl de overigen aten, en hij vergat
een bete naar den mond te brengen, ofschoon Sancho Panza hem eenige malen
had gezegd toch te eten, daar hij naderhand wel gelegenheid zou hebben om
alles te zeggen wat hij begeerde. Zij, die naar hem geluisterd hadden, gevoelden
opnieuw spijt van te zien, dat een man, die naar het scheen een gezond verstand en een goed oordeel bezat bij al de zaken, welke hij behandelde, het zoo
volslagen verloren had bij het behandelen zijner nare en treurige ridderschap.
De pastoor zeide hem, dat hij groot gelijk had in alles wat hij ten gunste der
wapenen gezegd had, en dat hij, ofschoon een geleerde en gepromoveerde, geheel van zijn gevoelen was. Men eindigde met eten en nam de tafel af; en
terwijl de waardin, hare dochter en Maritórnes het zoldertje van Don Quichote
van de Mancha in orde brachten, waar men bepaald had, dat dien nacht de
vrouwen afzonderlijk zouden verblijven, verzocht Don Ferdinand den gevangene
hun zijn levensloop te vertellen, daar het niet anders kon, of deze moest vreemd
en onderhoudend zijn, naar de blijken, die hij aanvankelijk gegeven had bij
zijn komst in gezelschap van Zoraida. Hierop antwoordde de gevangene, dat
hij gaarne zou doen wat men van hem verlangde, maar dat hij alleen vreesde,
of het verhaal wel zoo zou zijn dat het hun het genoegen schonk, hetwelk hij
wenschte : maar om niet in gebreke te blijven van hem te gehoorzamen, zou hij
het verhalen. De pastoor en al de overigen bedankten hem en verzochten het
nogmaals, waarop hij, zich door zoovelen gevraagd ziende, zeide, dat verzoeken
niet noodig was, waar het bevelen zooveei kracht had : e Gelieve dus te luisteren
en gij zult een waarachtig verhaal hooren, waarbij het zou kunnen zijn, dat de
leugenachtige niet haalden, die gewoonlijk met zorgvuldige en bedachtzame kunst
opgesteld w orden.)
Door dit te zeggen maakte hij, dat allen zich om hem heen schaarden en
hem een diepe stilte verleenden, waarna hij, ziende, dat zij zwegen en wachtten
op hetgeen hij mocht willen zeggen, met een heldere en bedaarde stem in dezer
voege begon te spreken.

HOOFSTUK XXXIX.
Waarin de gevangene zijn leven en lotgevallen verhaalt.
In een dorp van de gebergten van Leon had mijn geslacht zijn oors prong,
jegens hetwelk de natuur welwillender en milder was dan de fortuin, of schoon
mijn vader bij de algemeene behoeftigheid van de bewoners dezer dorpen, den
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naam van rijk verkreeg, en dat ook inderdaad zou geweest zijn, indien hij evenveel werk had gemaakt van zijn bezittingen te behouden als hij het deed van
ze te verkwisten. De neiging, welke hij had, om milddadig en verkwistend te
zijn, bestond bij hem, dewijl hij in krijgsdienst was geweest in zijn jongelingsjaren : de soldatenstand is een school, waarin de bekrompene los wordt en de
losse verkwistend ; en indien sommige soldaten gierig zijn, zijn het als het ware
monsters, die men zelden ziet. Mijn vader overschreed de grenzen der milddadigheid en muntte uit op het gebied der verkwisting, iets, wat geen voordeel
aanbrengt aan den gehuwden man, die tevens zoons heeft, welke hem moeten
opvolgen in zijn naam en bestaan. Mijn vader had er drie, allen ongehuwd en
allen van den leeftijd om een beroep te kunnen kiezen. Toen nu mijn vader
zag, dat hij zijn neiging, zooals hij zich uitdrukte, niet onder den duim kon
houden, wilde hij zich het middel en de aanleiding ontnemen, welke hem verkwistend maakte, door zich van zijn bezittingen ie ontdoen, zonder welke
Alexander zelf bekrompen zou lijken ; en ons eens alle drie alleen hebbende
geroepen in een kamer, sprak hij ons op deze wijze toe : «Zonen ! om u te kennen te geven, dat ik u liefheb, is het genoeg te weten en te zeggen, dat gij
mijn zoon zijt, en om te meenen, dat ik u niet liefheb, is het genoeg te weten,
dat ik mij niet heb toegelegd op het bijeenhouden uwer bezittingen : maar opdat gij voortaan zoudt begrijpen, dat ik u liefheb als een vader en uw ondergang niet wil als een stiefvader, wil ik iets met u verrichten, dat ik geruimen
tijd heb overdacht en rijpelijk overlegd. Gij hebt den leeftijd om een stand te aanvaarden of ten minte om zulk een beroep te kiezen, dat het u, als gij ouder zijt, eer
en voordeel aanbrengt, en wat ik bedacht heb is mijn bezitting in vieren te
verdeelen : drie deelen zal ik u geven, aan elk uwer wat hem toe zal komen,
zonder iemand te bevoordeelen, en het overige zal ik behouden om van te
leven en mij gedurende de dagen te onderhouden, die het den Hemel zal behagen mij het leven te schenken ; ik zou echter wenschen, dat nadat ieder uwer

het deel in zijn bezit had, wat hem van zijn goed toekomt, hij een van de
wegen insloeg, die ik hem zal zeggen. Er is een spreekwoord in ons Spanje,
dat naar het mij voorkomt, zeer waar is, zooals zij het allen zijn, omdat het
korte spreuken zijn, verkregen uit de overvloedige en verstandige ondervinding,
en hetgeen ik meen, zegt: «De kerk, of de zee, of het koninklijk huis,» alsof
men, om duidelijker te wezen, zeide ; wie aanzienlijk wil zijn en rijk worden,
volge Of de kerk, Of hij vare, het handelaarsberoep uitoefenende, of hij ga de
koningen dienen in hun huizen, want men zegt : «Eens konings kruimel is meer
waard, dan eens heeren gave.) Ik zeg dit, omdat ik zou wenschen en het mijn
wil is, dat een uwer de geleerdheid koos, een ander den koophandel en de
derde den koning diende in den oorlog, daar het moeielijk is in zijn huiselijken
dienst te komen, terwijl de oorlog, al geeft hij niet veel schatten, toch veel
aanzien en veel roem verschaft. Binnen acht dagen zal ik u uw geheele deel
geven in gereed geld, zonder u een penning te kort te doen, gelijk gij zult zien.
Zegt mij nu, of gij mijn zin en raad wilt volgen in wat ik u heb voorgesteld:»
en mij als den oudste bevelende te antwoorden, begon ik met hem te zeggen, dat hij zich niet van zijn bezittingen moest ontdoen, maar zooveel besteden als hij maar lust had ; dat wij jonge lieden waren, die ze moesten weten
te verdienen, en ik besloot eindelijk met te zeggen, dat ik hem genoegen wilde
doen, en dat het mijne was het beroep der wapenen te volgen, daarin God en
mijn koning dienende. De tweede broeder deed dezelfde aanbiedingen en verkoos naar Indië te gaan, het goed medenemende, dat hem zou te beurt vallen,
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aangelegd in koopwaren. De jongste, die, naar ik geloof de verstandigste was,
zeide, dat hij de kerkelijke loopbaan wilde kiezen, of zijn begonnen studiën te
Salamanca gaan voltooien. Zoodra wij het eens waren geworden en onze beroepen gekozen hadden, omhelsde onze vader ons allen, en in den korten tijd,
dien hij gezegd had, bracht hij ten uitvoer, alles wat hij . ons had beloofd, en
elk onzer zijn deel gevende, dat, naar ik mij herinner, bestond in drieduizend
ducaten gereed geld voor ieder (want een oom van ons kocht het geheele goed
en betaalde contant, opdat het niet uit de familie zou gaan), namen wij op een
en denzelfden dag alle drie afscheid van onzen goeden vader en op den eigen
dag, het als een onmenschelijkheid beschouwend, dat mijn vader oud achterbleef
en met een zoo gering vermogen, verkreeg ik van hem, dat hij van mijn drieduizend ducaten er tweeduizend terug nam, daar het overige voor mij genoeg
was om mij uit te rusten met wat een soldaat noodig had. Mijn twee broeders,
door mijn voorbeeld bewogen, schonken hem elk duizend ducaten, zoodat mijn
vader vierduizend ducaten in geld behield en bovendien drieduizend, die, naar
het scheen, het stuk land waard was, dat hem overbleef en dat hij niet wilde
verkoopen, maar als onroerend goed behouden. Ik zeg dan, om kort te gaan,
dat wij afscheid namen van hem en van dien oom, van wien ik gesproken heb,
niet zonder veel aandoening en tranen van allen, terwijl zij ons verzochten, om
hun, zoo dikwijls er gelegenheid voor zou zijn, onzen voor- en tegenspoed te
laten weten. Wij beloofden het hun en nadat men ons omhelsd had en den
zegen gegeven, nam de een de reis aan naar Salamanca, de ander naar Sevilla
en ik die naar Alicante, alwaar ik vernomen had, dat een Genueesch schip lag,
dat daar eene lading wol innam voor Genua. Het zal nu twee en twintig jaren
geleden zijn, dat ik uit mijns vaders huis ging, en in al dien tijd, ofschoon ik
eenige brieven geschreven heb, heb ik noch van hem, noch van mijn broeders
ooit eenig bericht vernomen ; en wat mij in dat tijdsverloop gebeurd is, zal ik
in 't kort verhalen. Ik scheepte mij in te Alicante, kwam na een voorspoedige
reis te Genua aan, vertrok vandaar naar Milaan, waar ik mij voorzag van wapenen en van een behoorlijk krijgsmanspak ; van daar wilde ik een aanstelling,
gaan zoeken in Piemont en was reeds op weg naar Alexandrie, toen ik bericht
ontving, dat de groote Hertog van Alba naar Vlaanderen toog. Ik veranderde
van voornemen, reisde naar hem toe, diende hem in de veldslagen, die hij leverde, woonde den dood der Graven van Egmond en Hoorn bij, en had het
geluk van vaandrig te worden bij een vermaard overste uit Guadalajara, genaamd
Diëgo van Urbina. Na verloop van eenigen tijd, dat ik in Vlaanderen geweest
was, kwam de tijding van het verbond, dat zijn Heiligheid Paus Pius V, gelukkiger nagedachtenis, gesloten had met Venetie en Spanje tegen den algemeenen vijand, namelijk den Turk, die in dienzelfden tijd met zijn oorlogsvloot
het vermaarde eiland Cyprus veroverd had, dat onder het gebied der Venetianen
was ; een beklagenswaardig en ongelukkig verlies. Men wist, dat als veldoverste
van dat verbond optrad de doorluchtige Don Jan van Oostenrijk, natuurlijke
broeder van onzen goeden koning Don Philips : de groote oorlogstoebereidselen,
die men maakte, werden ruchtbaar, en dit alles spoorde mij aan en gaf mi;
lust en genegenheid om mij bij den veldslag te bevinden, dien men verwachtte.
Ofschoon ik dus vermoedde en bijna zekere beloften had, bij de eerste gelegenheid, die zich aanbood, tot kapitein bevorderd te zullen worden, verkoos ik
alles te laten varen en, gelijk ik deed, naar Italie te gaan ; en het geluk wilde,
dat heer Don Jan van Oostenrijk juist aangekomen was te Genua, op reis zijnde
laar Napels, om zich met de oorlogsvloot van Venetie te vereenigen, zaoals
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hij sedert deed te Messina. Ik zeg, om kort te gaan, dat ik mij bij dien allergelukkigsten zeeslag bevond reeds bevorderd tot kapitein der infanterie, tot
welken eervollen rang mij mijn geluk meer verhief dan mijn verdiensten, maar
dien dag, die voor de Christenheid zoo gelukkig was, omdat toen de wereld en
al de natiën uit de dwaling gebracht werden, waarin zij zich bevonden, met te
gelooven, dat de Turken onoverwinnelijk waren op zee : op dien dag, zeg ik,
waarop de Ottomannische hoogmoed en trotschheid gebroken werden, was ik
onder zooveel gelukkigen, als daar waren (want meer geluk hadden de Christenen, die daar sneuvelden, dan die in leven en overwinnaars bleven), alleen de
ongelukkige. In plaats dat ik, ware het in de Romeinsche tijden geweest, een
scheepskroon had kunnen verwachten, zag ik mij in dien nacht, die zulk een
vermaarden dag volgde, met ketenen aan de voeten en boeien aan de handen,
en dit droeg zich aldus toe : El-Uchali koning van Algiers, een onverschrokken
en gelukkig zeeroover, de hoofdgalei van Malta hebbende aangevallen en
veroverd, terwijl er slechts drie ridders levend in haar overbleven, en dezen
erg gewond, kwam de hoofdgalei van Juan Andrea haar te hulp, waarin
ik mij met mijn compagnie bevond, en doende wat bij zulk eene gelegenheid mijn plicht was, sprong ik op de vijandelijke galei over, maar
deze zich verwijderend van die welke haar aangetast had, belette, dat mijn
soldaten mij volgden, en zoo bevond ik mij alleen onder mijn vijanden, wien
ik geen weerstand om hun groot aantal kon bieden : eindelijk namen zij mij
gevangen, vol wonden : en zooals gij, heeren, reeds hebt vernomen, dat ElUchali zich redde met zijn geheel smaldeel, bleef ik gevangen in zijn handen
en was ik alleen de treurige onder zooveel blijden en de gevangene onder
zooveel vrijen : vijftienduizend Christenen, welke allen op de roeibanken zaten
van de Turksche oorlogsvloot, verkregen op dien dag de gewenschte vrijheid.
Men voerde mij naar Constantinopel, waar de Groote Selim mijn meester Oppervlootvoogd maakte, omdat hij in den zeeslag zijn plicht had gedaan en als
een bewijs zijner dapperheid den standaard van de Orde van Malta medegebracht
had. Het volgende jaar, namelijk dat van twee en zeventig, bevond ik mij te
Navarino, roeiende in de hoofdgalei de Drie Baken. Ik sloeg met opmerkzaamheid de gelegenheid gade, die daar verloren ging, om in de haven de geheele
Turksche oorlogsvloot te nemen : want al de Levantijnen en Janitzaren, die er
op waren, hielden voor zeker, dat men hen in de haven zelve zou aangrijpen,
en zij hadden hunne plunje en passamaques, dat hun schoenen zijn, klaar, om
aanstonds over land weg te vluchten, zonder den strijd of te wachten : zoo
groot was de vrees, die hen voor onze oorlogsvloot bevangen had ; maar de
Hemel beschikte het anders, niet door de schuld of het verzuim van den vlootvoogd, . die de onzen bestuurde, maar om de zonden der Christenheid en omdat God toelaat, dat wij steeds beulen hebben, die ons kastijden. Om kort te gaan,
El-Uchali trok terug naar Modon, een eiland dicht bij Navarino gelegen, en zijn volk
aan wal zettend, versterkte hij den mond der haven en hield zich stil totdat
Don Jan aftrok. Op dien tocht werd de galei genomen, die den naam droeg
van de Prijs, waarvan kapitein een zoon was van dien heruchten zeeroover
Roodbaard. Haar nam de hoofdgalei van Napels, genaamd de Wolvin, onder
het bevel van dien oorlogsbliksem, den vader der soldaten, dien gelukkigen
en nooit verwonnen bevelhebber Don Alvaro van Bazan, markgraaf van Santa
Cruz : en ik wil niet verzwijgen wat er gebeurde bij het buitmaken van de
Prijs. Roodbaards zoon was zoo wreed en hij behandelde zijn gevangenen zoo
slecht. dat noodra de roeiers zagen, dat de galei de Wolvin op hen aankwam
,
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en hen inhaalde, zij allen in een oogenblik de riemen los lieten en hun kapitein aangrepen die op het halfdek stond te schreeuwen, dat zij sterk aan moesten
roeien ; en hem van bank tot bank van achteren naar voren overreikende,
brachten zij hem zooveel beten toe, dat hij nauwelijks den mast voorbij was,
of zijn ziel was naar de hel gevaren : zoo groot was, zooals ik zeide, de wreedheid, waarmede hij hen behandelde, en de haat, dien zij hem toedroegen. Wij
keerden naar Constantinopel terug en het volgend jaar, namelijk drie en zeventig, vernam men daar, dat Don Jan Tunis had N eroverd, dat rijk aan de Turken ontnomen en Muley Hamet in het bezit daarvan gesteld, met vernietiging
van de hoop om er weder in te komen regeeren, die gekoesterd werd door
Muley Hamida, den wreedsten en dappersten Moor, dien de wereld ooit opleverde. De Groote Turk was zeer getroffen over dit verlies en de slimheid aanwendende, welke al degenen die van zijn geslacht zijn, bezitten, sloot hij vrede
met de Venetianen, die er veel meer naar verlangden dan hij ; en in het volgend
jaar vier en zeventig tastte hij La Goleta aan, benevens de sterkte, die Don Jan
nabij Tunis half voltooid had gelaten. In al deze hachelijke omstandigheden
zat ik op de roeibank zonder eenige hoop op vrijheid, ten minste ik verwachtte
niet haar door lossing te zullen verkrijgen, daar ik besloten was geen bericht
van mijn ramp aan mijn vader te schrijven. Eindelijk ging La Goleta verloren,
ook de sterkte ging verloren, tegen welke plaatsen er van Turksche soldaten
was overgebracht een getal van vijf en zeventig duizend en van Mooren en
Arabieren uit geheel Afrika meer dan viermaal honderd duizend, welke groote
menigte volks voorzien was van zooveel krijgsbehoeften en krijgstuigen, en vergezeld van zooveel schansgravers, dat zij met hun handen vo' aarde La Goleta
en de sterkte zouden hebben kunnen overdekken. Eerst ging La Goleta verloren,
dat tot dusverre voor onneembaar gehouden was, en het ging niet verloren door
de schuld zijner verdedigers, die ter zijner verwering alles deden wat zij moesten
en konden, maar omdat de ondervinding bewees, hoe gemakkelijk belegeringswerken konden aangelegd worden in dat dorre zand : want op twee palmen
was er water, maar de Turken vonden het niet op twee ellen, en zoo maakten
zij met een menigte zandzakken de belegeringswerken zoo hoog, dat zij die der
vesting overstegen en toen zij daar van boven afschoten, kon niemand zich
beschutten of iets aan de verdediging doen. Men was algemeen van oordeel,
dat de onzen zich niet in La Goleta hadden moeten opsluiten, maar den vijand
bij de ontscheping in het open veld opwachten ; doch zij die dit zeggen spreken
van dergelijke gevallen ; indien er in La Goleta en de sterkte nauwelijks zevenduizend soldaten waren, hoe kon dan zulk een gering getal, hoezeer zij ook
hun best mochten doen, te velde trekken en standhouden tegen een zoo groote
menigte als die van den vijand was ? En hoe is het mogelijk, dat een macht
niet verloren gaat, die niet ondersteund wordt, te meer wanneer zij belegerd
wordt door een talrijken en hardnekkigen vijand in zijn eigen land ? Maar aan
velen kwam het voor, en zoo dunkte het ook mij, dat het een bijzondere gunst
en genade was, die de Hemel aan Spanje bewees met toe te laten, dat die
werk- en bergplaats van ongerechtigheden werd opgeruimd, die zinkput of
spons en knagende worm van een oneindigen schat van geld, dat aldaar nutteloos verloren ging, zonder tot iets te dienen, dan om de herinnering te bewaren,
dat haar de onverwinnelijke Karel V, gelukkiger nagedachtenis, gewonnen
had, als ware het noodig, ten einde die herinnering te vereeuwigen, gelijk zij
dit is en steeds wezen zal, dat die steenen haar schraagden ! Ook de sterkte
ging verloren, maar de Turken wonnen haar voet voor voet, want de soldaten,

2

49

die haar verdedigden, streden zoo dapper en moedig, dat zij meer dan vijf
en twintigduizend vijanden dooden in twee en twintig keeren, dat zij storm liepen. Niemand namen zij ongekwetst gevangen van de driehonderd, die levend
overbleven, een zeker en klaar bewijs van hun moed en dapperheid en hoe
goed zij zich verdedigd hadden en stand gehouden. Afzonderlijk gaf zich een
kleine sterkte of toren over, die midden in het meer lag onder bevel van Don
Jan Zanoguera, een Valenciaansch edelman en vermaard krijgsoverste. Men nam
ook krijgsgevangen Don Pedro Puertocarrero, bevelhebber van La Goleta, die
al wat mogelijk was deed om zijn vesting te verdedigen en zoo getroffen
was, haar verloren te hebben, dat hij van verdriet stierf op weg naar
Constantinopel, waarheen men hem gevankelijk wegvoerde. Men nam ook krijgsgevangen den bevelhebber der sterkte, Gabriël Cervellon genaamd, een Milaneesch
edelman, een groot vestingbouwkundige en zeer dapper soldaat. Er sneuvelden
in die twee vestingen vele personen van aanzien, waaronder ook Pagano Doria,
Ridder van de orde van St. Jan en edel van gemoed, zooals bleek uit de groote
milddadigheid, welke hij bewees aan zijn broeder, den beroemden Juan Andrea
Doria ; en wat zijn dood nog treuriger maakte was dat hij omgekomen was onder
de handen van eenige Arabieren, waarop hij vertrouwde, toen hij zag dat de
vesting verloren was en zij zich aanboden om hem in Moorsche kleeding naar
Tabarca te brengen, een kleine haven of nederzetting, welke de Genueezen op
die kusten bezitten voor hen, die zich toeleggen op de koraalvisscherij ; die
Arabieren hieuwen hem het hoofd af en brachten het aan den opperbevelhebber
der Turksche oorlogsvloot, die met hen handelde volgens ons Castiliaansch
spreekwoord, dat, ofschoon het verraad behaagt, de verrader verfoeid wordt :
want men zegt, dat de Generaal de lieden, die hem het geschenk brachten, liet
ophangen, omdat zij hem niet levend hadden medegebracht. Onder de Christenen,
die in de sterkte omkwamen, was er een, Don Pedro van Aguilar genaamd, ik
weet niet uit welke plaats van Andaluzie, die vaandrig in de sterkte geweest
was, een krijgsman van veel aanzien en zeldzaam verstand : vooral bezat hij een
bijzondere bevalligheid in wat men de dichtkunst noemt. Ik zeg dit, omdat
zijn lot hem naar mijn galei en naar mijn roeibank voerde, ten einde slaaf te
zijn van mijn eigen patroon ; en voor wij die haven verlieten, maakte die heer
twee klinkdichten, bij wijze van grafschriften, een op La Goleta en het andere
op de sterkte ; ik moet ze stellig eens opzeggen, want ik ken ze van buiten en
geloof, dat zij meer genoegen zullen doen dan verveling wekken.»
Op het oogenblik, dat de gevangene den naam van Don Pedro van Aguilar
uitsprak, keek Don Ferdinand zijn medgezellen aan, en alle drie begonnen te
glimlachen, en toen hij sprak van de klinkdichten, zeide een hunner : «Alvorens
verder te gaan, smeek ik u mij te zeggen, wat er werd van dien Don Pedro
van Aguilar, van wien gij spraakt ?»
«Wat ik weet,» antwoordde de gevangene, gis, dat hij na verloop van twee
jaren, die hij te Constantinopel doorbracht, in een Arnautenkleeding ontvluchtte
met een Griek van Constantinopel, en ik kon hem den afloop der reis niet
vragen.»
«Welnu, die afloop was goed,» antwoordde de edelman, «want die Don Pedro
is mijn broeder en hij is thans bij ons in de stad welvarend en vermogend,
gehuwd en heeft drie zoons.»
«God zij gedankt,» riep de gevangene, «voor zooveel gunsten als Hij hem
bewees, want er is op aarde, naar mijn gevoelen, geen genoegen, dat het herkrijgen der verloren vrijheid evenaart.»
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tBovendien,) hervatte de edelman, tken ik de klinkdichten, die mijn broeder
maakte.'
tZeg u ze dan eens op,' hernam de gevangene, want gij zult ze beter kunnen zeggen dan ik.'
tMet genoegen,» antwoordde de edelman : eclat op La Goleta luidde aldus

HOOFDSTUK XL.
Waarin de geschiedenis van den gevangene wordt vervolgd.
KLINKDICHT.
Gelukkige geesten, die, van het aardsch omhulsel
Vrij en verlost door het goede, dat gij bewerkte,
Van de lage aarde u verhieft
Tot het hoogste en beste des Hemels,
En brandende van toom en van heiligen ijver
De kracht uwer lichamen oefende,
Zoodat ge met uw eigen en anderer bloed kleurde
De naburige zee en het zand van den oever.
Eer dan de dapperheid ontzonk het leven
Aan de vermoeide armen, die stervende,
Terwijl zij verwonnen worden, de overwinning wegdroegen.
En deze uw heldendood,
Tusschen den Moor en het staal, verschaft u
Roem, die de were:d u geeft, en de Hemel zaligheid.
«Evenzoo ken ik het," zeide de gevangene.
t En dat van de sterkte, als ik mij goed herinner,' zeide de edelman, t luidt aldus:
KLINKDICHT.
Van dit onvruchtbaar, omwoeld zand,
Van deze op den grond geworpen torens,
Stegen de heilige zielen van drie-duizend soldaten
Op naar een beter vaderland.
Nadat eerst te vergeefs was geoefend
De kracht hunner heldhaftige armen,

Totdat zij eindelijk, om hun gering aantal en hun afmatting,
Door het vreemde zwaard bedwongen werden.
En dit is de grond, die steeds gedrenkt geweest is
Van duizend wreede smarten
In de vervlogen en tegenwoordige eeuwen.

Een nieuw liefdesavontuur van den dolenden ridder.
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Maar geen rechtvaardiger zielen zullen van zijn harden schoot
Naar den helderen hemel zijn opgestegen,
En nooit schonk hij rust aan zulke dappere lichamen.
De klinkdichten behaagden vrij wel en de gevangene verheugde zich over detijdingen, welke men hem van zijn makker gaf, waarop hij zijn verhaal vervolgde, en zeide : Toen dan La Goleta en de sterkte overgegeven waren, gaven
de Turken bevel La Goleta te ontmantelen, want de sterkte verkeerde in zulk_
een staat, dat er niets was te slechten ; en ten einde dit in korter tijd en minder
moeite te doen, ondermijnden zij het op drie plaatsen ; maar met geen dermijnen kon datgene in de lucht vliegen wat het minste sterk scheen, namelijk
de oude muren ; alles daarentegen wat overeind gebleven was van de nieuweversterking, die het Monnikje gebouwd had, stortte spoedig in. Eindelijk keerde
de oorlogsvloot naar Constantinopel terug, zegepralend en overwinnaresse, en
weinige maanden later stierf mijn meester El-Uchali, die men Uchali Fartax_
noemde, hetgeen in het Turksch wil zeggen : de schurftige renegaat, want die
kwaal had hij, en het is een gewoonte bij de Turken om elkander bijnamen te
geven naar eenig gebrek, dat zij hebben, of naar een goede eigenschap die zij
bezitten : en dit komt omdat er onder hen slechts vier namen van geslachten
zijn, die van het Ottomannische huis afstammen, en de overigen, zooals ik gezegd heb, nemen hun naam en bijnaam dan eens van de gebreken des lichaams,
dan eens van de deugden der ziel : deze schurftkop nu roeide veertien jaren
lang op de bank als slaaf van den Grooten Heer en over de vier en dertig:
jaren oud werd hij een renegaat, van spijt dat een Turk hem, aan 't roeien
zijnde, een oorveeg gaf, en om zich te kunnen wreken, verliet hij zijn geloof.
Zijn dapperheid was zoo groot, dat hij, zonder te kruipen door de schandelijke
middelen en wegen, die de eerste gunstelingen van den Grooten Turk doorkruipen, eindelijk koning van Algiers werd en later Oppervlootvoogd, wat de
derde post is, die er in die heerschappij bestaat. Hij was een Calabrees van
afkomst en zedelijk was hij een braaf man ; hij handelde met veel menschelijkheid zijn gevangenen, waarvan hij er eindelijk drie duizend bezat, die na zijn
dood verdeeld werden, zooals hij het bij uitersten wil beschikte, tusschen den
Grooten Heer (die ook zoon en erfgenaam is van iedereen die sterft en me dedeelt met al de zoons, welke de overledene nalaat) en tusschen zijn renegaten
ik viel te beurt aan een Venetiaanschen renegaat, die als scheepsjongen door
El-Uchali gevangen was genomen, en deze hield zooveel van hem, dat hij ee n
van zijn meest gevierde jongens was ; hij werd eindelijk de wreedste , renegaat,
die men ooit gezien heeft. Hij heette Hassan-Aga en werd koning van Algiers;
met hem kwam ik uit Constantinopel, eenigszins tevreden met zoo dicht bij
Spanje te wezen, niet omdat ik aan iemand mijn ongelukkig geval dacht te
.

schrijven, maar om te zien, of het lot mij gunstiger was te Algiers dan te Constantinopel, waar ik reeds duizend middelen had beproefd om te ontvluchten,
maar allen misten gelegenheid of fortuin ; en ik dacht in Algiers andere middelen op te zoeken, ten einde te bereiken wat ik zoo zeer wenschte : nooit verliet
mij de hoop op het herkrijgen mijner vrijheid; en wanneer bij hetgeen ik ondernam, bedacht en bewerkstelligde, de uitslag niet aan mijn bedoeling beantwoordde, dan vormde en zocht ik dadelijk, zonder mij zelven ooit te verlaten,,
een andere hoop, die mij ondersteunde al was zij dan ook zwak en flauw. Hiermede hield ik mij staande, opgesloten zijnde in een gevangenis of huis, dat de
Turken bagno noemen, waarin zij de Christenslaven opsluiten, zoowel die welke
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den koning toebehooren, als die van sommige bijzondere personen, alsmede die
welke men de slaven van den almacen noemt, dat is zooveel als slaven van den
raad, die voor de stad arbeiden in de openbare werken, welke zij verricht, en
in andere betrekkingen ; dergelijke gevangenen herkrijgen zeer moeielijk hun
vrijheid ; daar zij van het algemeen zijn en geen bijzonderen meester hebben,
is er niemand met wien zij over hun losprijs kunnen onderhandelen, al bezitten
zij dien ook. In die bagno's plegen, zooals ik gezegd heb, ook eenige
bijzondere personen uit de stad hun gevangenen te brengen, voornamelijk wanneer zij een losprijs kunnen betalen, want daar houden zij hen gemakkelijk en
veilig totdat hun losprijs komt. Ook de slaven des konings, die een losprijs
kunnen betalen, gaan niet werken met den overigen slaventroep, dan alleen
wanneer hun losgeld wat lang uitblijft, want dan laten zij, om te maken, dat
zij er met meer aandrang om schrijven, hen met de overigen werken en brandhout halen, wat geen lichte arbeid is. Ik nu was een der personen om gelost
te worden, want daar men vernam, dat ik kapitein was, hoewel ik mijn gering
vermogen en gebrek aan middelen aanvoerde, hielp dit niet, om mij niet te
rangschikken onder de heeren en personen die losgekocht konden worden. Men
deed mij een ketting aan, meer ten teeken van lossing, dan om mij daarmede
vast te houden, en zoo bracht ik mijn dagen in dat bagno door, met vele andere heeren en aanzienlijke lieden, geteekend en gehouden voor menschen, die
losgekocht konden worden; en ofschoon de honger en naaktheid ons beurtelings
kon kwellen, en dit zelfs bijna altijd deed, kwelde ons niets zoozeer als ieder
oogenblik de nooitgeziene en ongehoorde wreedheden te zien en te hooren, die
mijn meester op de Christenen pleegde. Elken dag hing hij er een op, reeg
een ander aan een paal, sneed een derde de ooren af, en dit om zoo'n nietige
reden en zoo zonder reden, dat de Turken opmerkten, dat hij het om niets
anders deed dan om het te doen en het zijn natuurlijke aanleg was een moordenaar te zijn van het geheele menschengeslacht. Alleen kwam goed van hem
af een Spaansche soldaat, zekere Savedra genaamd, wien hij, al heeft hij ook
dingen gedaan, die bij die volken gedurende vele jaren in herinnering zullen
blijven, en dat alles om zijn vrijheid te herkrijgen, nooit stokslagen gaf, noch
ze liet geven, noch hem een kwaad woord toevoegde ; om de minste zaak van
de vele, die hij deed, vreesden wij allen, dat hij zou gespietst worden, en dat
vreesde hij zelf meer dan eenmaal : en ware het niet, dat de tijd het niet toelaat, dan zou ik thans iets verhalen van hetgeen die soldaat verrichtte ; het zou
een middel zijn om u veel beter te onderhouden en te verbazen, dan het verhaal van mijn geschiedenis. Maar om voort te gaan: boven op de binnenplaats
onzer gevangenis kwamen de vensters uit van het huis van een rijken en aanzienlijken Moor, welke, zooals gewoonlijk die der Mooren zijn, eer gaten waren
dan vensters, en nog waren deze voorzien van zeer dikke en nauwe luiken.
Eens gebeurde het, dat ik mij, met nog drie mijner medgezellen, op een plat
aarden dak onzer gevangenis bevond, bezig met beproeven om te springen met
onze boeien aan, ten einde den tijd te korten, terwijl wij alleen waren, want al
de overige Christenen waren uit werken gegaan; toevallig hief ik mijn oogen op
en zag, dat zich, uit die gesloten venstertjes, waarvan ik gesproken heb, een
riet vertoonde, aan welks uiteinde een doek was vastgebonden, en dat riet bewoog alsof het teekens maakte, dat wij het moesten komen grijpen. Wij keken
er naar, en een dergenen, die met mij waren, ging onder het riet staan om te
zien, of men het zou los laten of wat men zou doen ; maar zoodra hij aankwam
ichtte men het riet op en bewoog men het heen en weder als of men neen
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schudde met het hoofd. De Christen keerde terug ; en men deed het opnieuw
zakken en dezelfde bewegingen maken als vroeger. Er ging een ander mijner medgezellen heen en hem trof hetzelfde lot als den eerste. Eindelijk ging de derde
en ook hem overkwam hetzelfde als den eerste en den tweede. Toen ik dit zag,
wilde ik niet nalaten de kans te beproeven, en ziet, zoodra ik onder het riet was
gaan staan, liet men het los en het viel voor mijn voeten binnen in het bagno.
Ik ging dadelijk aan het losmaken van den doek, waarin ik een knoop zag, en
daarin staken tien cianiis, hetgeen een munt is van slecht goud, waarvan de
Mooren zich bedienen en welke een waarde heeft van tien onzer realen het stuk.
of ik blijde was met de vondst, behoef ik niet te zeggen ; mijn genoegen was
even groot als mijn verbazing bij de gedachte, vanwaar ons dit geluk kon overkomen, bijzonder aan mij, daar de teekenen van het riet niet anders te hebben
willen loslaten dan voor mij, duidelijk zeiden, dat aan mij de gunst bewezen
werd. Ik nam mijn goed geld, brak het riet aan stukken keerde terug naar het
terrasje, keek naar het venster en zag, dat er een zeer blanke hand uitkwam
die men zeer snel opende en toesloot. Hierdoor begrepen wij, of verbeeldden wij
ons, dat een vrouw, die in dat huis woonde, ons die weldaad moest bewezen
hebbe n , en ten teeken onzer dankbaarheid maakten wij salems naar de wijze
der Mooren het hoofd buigende, het lichaam buigend en de armen op de borst
leggende. Een oogenblik daarna stak men uit hetzelfde venster een kruisje van
riet gemaakt en terstond daarop haalde men het weder naar binnen. Dit teeken
bevestigde ons in de meening, dat een Christin in dat huis moest gevangen zijn
en onze weldoenster was ; maar de blankheid der hand en de armbanden, die
wij daaraan zagen, brachten ons uit dit denkbeeld, terwijl wij ons nu voorstel-S
den, dat het een afvallige Christin moest zijn, welke hare meesters gewoonlijk
tot hun wettige vrouwen nemen, en zelfs houden zij dit voor een geluk, daar zij haar
hooger schatten dan die hunner eigen natie. In al onze gissingen bleven wij verre ver}

wijderd van de ware toedracht der zaak, en zoo bleef onze geheele bezigheid voortaan
het venster te bezien en voor poolster te houden waaruit ons het riet versche-

nen was ; er verliepen soms wel veertien dagen, dat wij haar niet zagen, de hand
evenmin als eenig ander teeken ; en ofschoon wij in dien tijd goed ons best
deden om te weten wie in dat huis woonde en of er zich een afvallige Christin
in bevond, was er nooit iemand, die ons iets anders zeide, dan dat daar een
aanzienlijke en rijke Moor woonde, Agimorato genaamd, die slotvoogd was geweest van de Pata, hetwelk bij hen een betrekking is van veel aanzien. Maar
toen wij er het allerminst op bedacht waren, dat er van daar nog meer cianiis
zouden regenen, zagen wij onverwachts het riet verschijnen en weder een doek
er aan met een dikkeren knoop ; en dit was op een oogenblik, dat het bagno
evenals den vorigen keer eenzaam en zonder volk was. Wij namen de bekende
proef, daar ieder van hetzelfde drietal, met hetwelk ik mij bevond, v66r mij
ging, maar aan niemand viel het riet te beurt dan aan mij, daar men het eerst
toen ik aankwam, liet nedervallen. Ik maakte den knoop los en vond veertig
gouden Spaansche escudo's met een brief, in het Arabisch geschreven, en aan
het slot van het geschrevene een groot kruis geteekend. Ik kuste het kruis, nam
de escudo's, keerde terug naar het aarden dak, allen maakten wij onze salems, de hand
vertoonde zich weder, maakte teekenen, dat ik den brief moest lezen, en men sloot het
venster. Wij stonden allen versteld en opgetogen over het gebeurde, en daa
niemand onzer Arabisch verstond, was ons verlangen groot, om te vernemenr
wat het papier bevatte, en nog grooter de moeielijkheid om iemand te vinden,
die het las. Eindelijk besloot ik mij toe te vertrouwen aan een renegaat, uit

.
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Murcia afkomstig, die zich voor een groot vriend van mij had uitgegeven, terwijl er waarborgen tusschen ons beiden bestonden, die hem verplichtten om het
-geheim te bewaren, dat ik hem oplegde. Sommige renegaten, namelijk, plegen,
wanneer zij het voornemen hebben om naar Christenlanden terug te keeren,
‘eenige verklaringen van aanzienlijke gevangenen bij zich te hebben, waarin deze
betuigen, in welken vorm zij het best kunnen, dat die renegaat een braaf man
gis die den Christenen steeds heeft welgedaan, en dat hij den wensch koestert,
bij de eerste gelegenheld, die zich aanbiedt, te vluchten. Sommigen verschaffen
zich deze getuigschriften mei een goede bedoeling, anderen bedienden er zich
van bij gelegenheid en met arglist : wanneer zij namelijk in een Christenland
rooven, en bij toeval verdwalen of gevangen worden, halen zij hunne getuigschriften voor den dag en zeggen, dat men uit deze papieren zal zien met welke
bedoeling zij kwamen, namelijk om in het Christenland te blijven, en dat zij
daarom den rooftocht met de overige Turken medemaakten. Hierdoor ontsnappen zij aan dien eersten aanval en verzoenen zich met de Kerk, zonder dat het
hun nadeel doet, en wanneer zij kans zien, keeren zij terug naar Barbarije om
weer te worden wat zij te voren waren. Anderen gebruiken die papieren en
verschaffen ze zich met goede bedoelingen en blijven in het Christenland.
Nu was dan een der renegaten, van welke ik sprak, die vriend, en hij bezat getuigschriften van al onze kameraden, waarin wij hem zooveel mogelijk
.aanbevalen ; en hadden de Mooren die papieren bij hem gevonden, dan zouden
.zij hem levend verbrand hebben. Ik wist dat hij zeer goed Arabisch verstond
en het niet alleen kon spreken, maar ook schrijven ; maar voor ik mij geheel
aan hem toevertrouwde verzocht ik hem dit papier voor te lezen dat ik toevallig
gevonden had in een hoek mijner kamer. Hij opende het en stond het geruimen tijd te bekijken en te bestudeeren, tusschen zijn tanden mompelend. Ik
vroeg hem of hij het verstond ; hij antwoordde mij : Heel goed : en indien ik
wilde, dat hij het mij woord voor woord vertolkte, moest ik hem pen en inkt
geven, om het te beter te kunnen doen. Wij gaven hem aanstonds wat hij
vroeg, hij vertaalde het langzamerhand en zeide, toen hij klaar was : ,,Al wat
hier in het Spaansch staat, is, zonder dat er een letter aan ontbreekt, wat dit
Moorsche geschrift behelst ; en gij moet opletten, dat waar gesproken wordt van
Lela Marien, dat zeggen wil : onze lieve Vrouw de Maagd Maria." Wij lazen
den brief, die aldus luidde :
Toen ik een klein meisje was, had mijn vader een slavin, die mij in mijne
taal met het Christelijke geloof bekend maakte en mij veel dingen verhaalde
van Lela Marien. De Christin stierf, en ik weet, dat zij niet naar het eeuwige
vuur ging, maar naar Allah, want sedert dat tijdstip zag ik haar twee malen en
zij zeide mij, dat ik gaan moest naar een Christenland om Lela Marien te gaan
.zien, die mij zeer lief had. Ik weet niet, hoe ik er kom : vele Christenen heb
ik van uit dit venster gezien, maar geen hunner is mij een fatsoenlijk man toegeschenen dan gij. Ik ben zeer schoon en jong, en heb veel geld om mede te
nemen : zie gij nu, of gij maken kunt, dat wij wegkomen, dan zult gij daar
ginds mijn man zijn, als gij dit begeert; en wilt gij niet, dan zal ik er niets
om geven, want Lela Marien zal mij wel iemand geven om mede te trouwen.
Ik schreef dit : zie toe, aan wien gij het te lezen geeft ; vertrouw geen Moor,
want zij zijn allen schelmen. Ik tob hier zeer over, want ik wenschte wel, dat
gij u aan niemand vertrouwde ; als mijn vader het wist, zou hij mij aanstonds
in een put werpen en met steenen bedekken. Ik zal aan liet riet een draad
vastmaken, bind daar het antwoord aan, en als gij niemand hebt om in het
,,
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Arabisch voor u te schrijven, zeg het mij dan door teekens, Lela Marien zal
wel maken, dat ik u versta. Zij en Allah behoeden u, en ook dit kruis, dat ik
dikwijls kus, want zoo gebood het mij de slavin.»
Oordeelt, heeren, of er ook reden was, dat de inhoud van dezen brief ons
in verwondering en blijdschap bracht ! zoowel de eene als de andere was van
dien aard, dat de renegaat begreep, dat dit papier niet bij toeval gevonden was,
maar het werkelijk aan een van ons allen geschreven was geworden ; en zoo
verzocht hij ons, dat, indien het waar was wat hij vermoedde, wij dan op hem
moesten vertrouwen en het hem zeggen, hij zou zijn leven voor onze vrijheid
wagen ; en dit zeggende kreeg hij uit zijn borst een metalen kruisbeeld en zwoer
onder veel tranen bij de Godheid, welke dit beeld voorstelde en in wien hij,
ofschoon een boos zondaar, wel degelijk geloofde, dat hij ons trouw en geheimhouding zou bewaren in alles wat wij hem mochten willen openbaren ; het scheen
hem toe en hij voorspelde bijna, dat door middel van haar, die dien brief geschreven had, hij en wij allen de vrijheid moesten herkrijgen en hij zich bevinden zou in den toestand, waarnaar hij zoo zeer verlangde, namelijk van
terug te keeren in den schoot van de heilige Kerk, zijn moeder, van welke hij
als een ziek lid was afgesneden en afgescheiden om zijn onwetendheid en zonden. Met zooveel tranen en met blijken van zoo groot berouw zeide dit de
renegaat, dat wij allen eenstemmig toegaven en er toe kwamen, hem de ware
toedracht der zaak te openbaren, en zoo deelden wij hem alles mede
zonder hem iets te verbergen. Wij wezen hem het venstertje, waaruit
het riet zich vertoonde, en hij herkende van daar het huis en beloofde
bijzondere en groote zorg te dragen om te weten te komen wie er woonde.
Wij kwamen ook overeen, dat het goed zou zijn op het briefje van de Moorin
te antwoorden, en daar wij iemand hadden, die het kon doen, schreef de renegaat op hetzelfde oogenblik de woorden op, die ik hem voorzeide en die letterlijk waren wat ik zeggen zal, want van al de wezenlijke punten, die mij bij
deze gebeurtenis overkwamen, is er mij geen uit het geheugen gegaan, en zal er
mij ook geen ontgaan, zoolang ik in het leven gespaard word. Kortom, wat
aan de Moorin geantwoord werd, was dit:
(De ware Allah behoede u, jonkvrouw, en die gezegende Marien, die de
waarachtige moeder Gods is en u in het hart heeft gegeven om naar Christenlanden te gaan, daar zij u lief heeft. Bid haar, dat het haar behage, u te doen
verstaan, hoe gij zult kunnen volvoeren wat zij u beveelt : want zij is zoo goed,
dat zij het doen zal. Van mijn kant en van dien van al deze Christenen, die
met mij zijn, bied ik u aan alles voor u te doen, wat wij kunnen tot den dood
toe. Laat niet na mij te schrijven en mij te berichten wat gij denkt te doen,
ik zal u altijd antwoorden, want de groote Allah heeft ons een gevangen Christen gegeven, die uw taal zoo goed kan spreken en schrijven als gij het zien zult uit dezen
briefs zoodat gij zonder vrees ons alles kunt berichten wat gij wilt. Wat gij zegt, dat
wanneer gij in het Christenland zult zijn, gij mijn vrouw moet wezen, dat beloof ik u als een goed Christen, en weet, dat de Christenen volbrengen wat
zij beloven, beter dan de Mooren. Allah en Marien, Zijn moeder, behoeden u,
j onkvrouw.
Deze brief geschreven en toegemaakt zijnde, wachtte ik twee dagen totdat
het bagno als naar gewoonte ledig was, en aanstonds ging ik naar het gewone
punt van het terrasje, om te zien of de rietstok zich vertoonde, die dan ook
niet lang talmde te verschijnen. Zoodra ik hem zag, liet ik, ofschoon ik niet
kon zien wie hem vast hield, het papier zien, als het ware om te doen verstaan,
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dat men er den draad aan moest doen ; deze was echter reeds aan het riet vastgehecht en ik maakte er den brief aan vast; en kort daarop vertoonde zich
onze ster weder met de witte vredesvlag van het pakje. Men liet het vallen, ik
nam het op, en vond in den doek, aan allerlei soort van zilveren en gouden
munt, meer dan vijftig escudo's, welke vijftigmaal ons genoegen verdubbelden
en de hoop bevestigden van de vrijheid te verkrijgen. Dienzelfden avond kwam
onze renegaat terug en zeide ons, dat hij te weten was gekomen, dat in dat
huis diezelfde Moor woonde, dien hij ons gezegd had, Agimorato te heeten, een
uitermate rijk man, die een eenige dochter had, erfgename van al zijn bezittingen, en dat de algemeene meening in de geheele stad was, dat zij de schoonste
vrouw van Barbarije was; velen der onderkoningen, die daar aan huis kwamen,
hadden haar ten huwelijk gevraagd, maar zij had nooit willen trouwen, en hij
wist ook wel, dat zij een Christenslavin gehad had, die reeds overleden was.
Dit alles stemde overeen met wat in den brief stond. Wij beraadslaagden aanstonds met den renegaat, hoe wij het zouden aanvangen om de Moorin te
schaken en allen in Christenland te komen ; eindelijk besloot men voor het
oogenblik een tweede bericht af te wachten van Zoraida, want zoo heette zij,
die thans Maria wil genoemd worden : wij zagen wel in, dat zij, en niemand
anders, het zijn moest, die een middel moest aangeven voor al die moeielijkheden. Nadat wij hierbij gebleven waren, zeide de renegaat, dat wij ons niet
ongerust moesten maken en dat hij zijn leven zou verliezen of ons in vrijheid
stellen. Vier dagen lang was het bagno vol volk, wat de reden was dat de
rietstok vier dagen wegbleef, doch na verloop hiervan liet hij zich in de gewone eenzaamheid van het bagno zien met den doek, zoo zwanger, dat hij
een allergelukkigste geboorte beloofde. Het riet, met den doek, boog naar mij
toe, ik vond er een tweeden brief in en honderd gouden escudo's zonder eenig
ander geld. De renegaat was hierbij tegenwoordig ; wij gaven hem binnen in
onze kamer den brief te lezen, en hij zeide, dat hij van dezen inhoud was :
tIk weet niet, mijnheer, hoe het aan te leggen om naar Spanje te geraken en
Lela Marien heeft het mij ook niet gezegd, ofschoon ik er haar om gebeden
heb; het eenige wat geschieden kan is, dat ik u door dit venster zeer vele
goudstukken zal toezenden: los u zelven daarmede en ook uw vrienden en laat
er een gaan naar een Christenland en daar een vaartuig koopen en de overigen
komen halen : mij zal men vinden in den tuin mijns vaders, die ligt buiten de
poort Bab-Azoun, vlak aan den zeeoever, waar ik dezen heelen zomer met
mijn vader en met mijn dienstboden moet verblijven : van daar kunt gij mij
des nachts zonder vrees wegvoeren en mij naar het vaartuig brengen. En
zie toe, dat gij mijn man moet worden, want zoo niet, dan zal ik Marien
vragen, dat zij u straffe. Als gij niemand vertrouwt om het vaartuig te
gaan halen, koop dan u zelven los en ga gij, want ik weet, dat gij zult terugkeeren, veeleer dan ieder ander, daar gij een edelman en een Christen zijt.
Zorg den tuin te leeren kennen ; en wanneer gij hier langs wandelt, zal ik wel
weten of het bagno eenzaam is en u veel geld geven. Allah beware u,
mijnheer!"
Dit zeide en bevatte de tweede brief, en toen allen dit vernomen hadden,
bood elk zich aan om de losgekochte te wezen, belovende met alle stiptheid te
zullen gaan en terugkomen, en ook ik bood mij tot datzelfde doel aan. Maar
tegen dit alles verzette de renegaat zich, zeggende, dat hij volstrekt niet zou
toestemmen, dat iemand vrij heen ging. zonder dat zij het allen te zamen waren,
want de ondervinding had hem geleerd, hoe slecht de vrijen het woord hielden
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dat zij in gevangenschap gaven ; dikwijls toch hadden eenige aanzienlijke gevangenen dat middel aangewend, door iemand los te koopen, die naar Valencia
of naar Majorca zou gaan met geld om een vaartuig uit te rusten en degenen
te komen halen, die hem hadden vrijgekocht, en nooit was men teruggekomen,
want de verkregen vrijheid en de vrees van haar weder te verliezen, wischten
al de verplichtingen der wereld uit hun herinnering. En ter bevestiging der
waarheid van hetgeen hij ons zeide, verhaalde hij ons met korte woorden een
geval, dat bijna in dienzelfden tijd eenige Christen edellieden was overkomen,
het zonderlingste, dat ooit in die gewesten gebeurde, waar toch ieder oogenblik
dingen voorvallen, die grooten schrik en verbazing wekken. Kortom zijne rede
kwam hierop neer, dat wat men kon en moest doen, was, dat men het geld,
dat men besteden moest om den Christen los te koopen, aan hem moest geven
om hier in Algiers een vaartuig te koopen, onder voorwendsel, dat hij een koopman werd en handelaar op Tetuan en die kust, en wanneer hij meester van het
schip was, kon gemakkelijk een middel gevonden worden om hen uit het bagno
te krijgen en allen in te schepen. Te meer, indien de Moorin, zooals zij beloofde, geld gaf om hen allen los te koopen, want, wanneer zij vrij waren, was
het ook een zeer gemakkelijke zaak zich zelfs op den vollen middag in te schepen ; de grootste moeilijkheid, die zich voordeed, was deze, dat de Mooren niet
toelaten, dat eenig renegaat een vaartuig koopt of bezit, tenzij het een groot
schip is om daarmede te gaan vrijbuiten, want men vreest, dat hij, die een vaartuig koopt, voornamelijk wanneer hij een Spanjaard is, het alleen doet om daarmede naar Christenlanden te gaan ; hij echter zou deze ongelegenheid verhelpen
door te maken, dat een Tagarijnsche Moor zijn deelgenoot werd in de reederij
van het schip en in de winst op de koopmansgoederen, en onder dit voorwendsel zou hij meester van het schip worden, waarmede hij al het overige voor gewonnen hield. Ofschoon het nu mij en mijn medgezellen beter zou zijn voorgekomen, iemand om het vaartuig naar Majorca te zenden, zooals de Moorin
zeide, durfden wij hem niet tegen te spreken, bevreesd, dat, als wij niet deden
wat hij zeide, hij ons zou verraden en in gevaar brengen van ons leven te verliezen, wanneer hij den handel van Zoraida bekend maakte, voor wier leven wij
allen het onze zouden gegeven hebben. Wij besloten dus ons in de handen
van God en in die van den renegaat over te geven ; en op datzelfde oogenblik
werd aan Zoraida geantwoord, dat wij alles zouden doen wat zij ons aanraadde,
daar zij het zoo goed had geraden, alsof Lela Marien het haar gezegd had, en het
alleen in hare handen lag om die zaak uit te stellen of haar aanstonds te volvoeren. Ik bood mij opnieuw als haar gemaal aan, en zoo deed zij ons op een
anderen dag, dat het bagno toevallig ledig was, in verscheidene keeren met den
rietstok en den doek, tweeduizend gouden escudo's toekomen met een brief,
waarin zij zeide, dat zij op den eerstvolgenden juma, dat is Vrijdag, naar haar
vaders tuin vertrok en dat zij, vóór zij heen ging, ons nog meer geld zou geven,
en, als dit niet genoeg was, moesten wij er haar kennis van geven, dan zou zij
ons zooveel geven, als wij vroegen : haar vader bezat zooveel, dat hij het niet
zou missen, te meer daar zij de sleutels van alles had. Wij gaven aanstonds
vijfhonderd escudo's aan den renegaat om zich het vaartuig aan te schaffen ;
met achthonderd kocht ik mij vrij, eerst het geld gevende aan een koopman
uit Valencia, die zich op dat tijdstip in Algiers bevond en die mij toen van den
Koning loskocht, terwijl hij mij op zijn woord verkreeg, dat hij gaf, van met
het eerste schip, dat uit Valencia zou komen, mijn losgeld te zullen betalen ;
want, indien hij terstond het geld gegeven had, zou dit het vermoeden bij den
DON QUICHOTE.

17

258
Koning hebben gewekt, dat mijn losgeld zich reeds sedert eenigen tijd in Algiers bevonden had, en de koopman het, om er winst mede te doen, had verzwegen. En wat alles afdoet, mijn meester was zoo sluw, dat ik het volstrekt
niet waagde het geld terstond uit te betalen. Den Donderdag vóór den Vrijdag,
dat de schoone Zoraida naar buiten zou gaan, gaf zij ons nogmaals duizend
escudo's, en berichtte ons haar vertrek, mij verzoekende om, wanneer ik mij
loskocht, aanstonds den tuin van haar vader te leeren kennen, en in alle gevallen
een gelegenheid te zoeken om daar heen te gaan en haar te zien. Ik antwoordde
haar in korte woorden, dat ik het zou doen en dat zij zorg moest dragen ons
aaa Lela Marien aan te bevelen met al de gebeden, welke de slavin haar had
geleerd. Dit gedaan zijnde, werd er bepaald, dat ook onze drie makkers zich
loskochten, ten einde hun vertrek uit het bagno gemakkelijk te maken, en ook
opdat zij, als zij mij vrijgekocht zagen en zich zelven niet, ofschoon er geld
voorhanden was, niet ongerust zouden worden en de duivel hen verleiden om
iets ten nadeele van Zoraida te ondernemen : want ofschoon de omstandigheid,
dat zij waren die zij waren, mij van deze vrees had kunnen ontheffen, wilde ik
toch de zaak niet in de waagschaal stellen en dus liet ik hen vrijkoopen op
dezelfde wijze als ik mij vrijkocht, al het geld den koopman toevertrouwend,
opdat hij met zekerheid en veiligheid den borgtocht kon sluiten : terwijl wij hem
nooit onzen handel en ons geheim openbaarden, wegens het gevaar, dat er in lag.

HOOFDSTUK

Waarin de gevangene met het verhaal van zijn lotgevallen
voortgaat.
Er waren geen veertien dagen verloopen of onze renegaat had reeds een
zeer goede bark gekocht, die meer dan dertig personen kon bevatten en
om zijn zaak te verzekeren en haar te kleuren, wilde hij een reisje maken,
zooals hij dan ook deed, naar een plaats, die Sargel heet en dertig mijlen
van Algiers ligt, naar den kant van Oran, en waar veel handel gedreven
wordt in gedroogde vijgen. Twee of drie keeren maakte hij die reis in
gezelschap van den Tagarijn, van wien hij gesproken had. Tagarijnen noemt men
in Barbarije de Mooren uit Arragon, en die uit Granada Mudacharen ; en in het
Koningrijk van Fez noemt men de Miidacharen Riches, volk, waarvan die Koning
zich het meest bedient in den oorlog. Om voort te gaan, telkens als hij met zijn
bark voorbij kwam ging hij aan land op een geschikte plaats, die geen twee
boogschoten lag van den tuin, waar Zoraida toefde, en daar begon de renegaat
met de Moortjes, die aan de riemen roeiden, hetzij godsdienstige begroetingen
te verrichten, hetzij als om de grap te beproeven wat hij in ernst dacht te doen ;

dan ging hij naar den tuin van Zoraida en vroeg om wat vruchten, en haar
vader gaf die, zonder hem te kennen ; en ofschoon hij wel verlangde met Zoraida
te spreken, zooals hij mij sedert zeide en haar te zeggen, dat hij het was, die
haar op mijn bevel naar een Christenland zou voeren, en dat zij wel tevreden
en gerust moest zijn, was het hem nooit mogelijk, daar de Moorinnen zich niet
laten zien voor een Moor of Turk, tenzij haar man of vader haar beveelt ; door
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Christengevangenen laten zij zich zien en aanspreken, zelfs meer dan redelijk
zou zijn. Mij zou het ook gespeten hebben, dat hij haar gesproken had, daar
het haar misschien zou verontrust hebben, wanneer zij gezien had, dat haar zaak
over de tong van renegaten liep ; maar God, die het anders beschikte, gaf geen
gelegenheid voor den goeden wensch, dien onze renegaat koesterde. Deze intusschen ziende, hoe gerust hij naar en van Sargel heen en weer reisde en dat
hij kon aanleggen, wanneer en hoe en waar het hem lustte, en dat de Tagarijn,
zijn metgezel, geen anderen wil had, dan wat de zijne beschikte, voorts dat ik
reeds losgekocht was, en er alleen overschoot eenige Christenen op te zoeken
om te roeien, zeide hij mij, dat ik moest rondzien naar degenen die ik mede zou
willen nemen, behalve de losgekochten, en dat ik hen moest spreken tegen den
eerstvolgenden Vrijdag, waarop hij bepaald had, dat ons vertrek zou plaats hebben. Dit ziende, sprak ik met twaalf Spanjaarden, allen flinke roeiers en van
die welke met de meeste vrijheid uit de stad konden gaan ; het was geen kleinigheid er zooveel bij die gelegenheid te ' vinden, daar er twintig schepen uit
waren ter kaapvaart, die al het roeivolk hadden medegenomen, en dezen zouden
ook niet gevonden zijn, ware het niet, dat hun meester dien zomer thuis bleef,
zonder ter kaapvaart te gaan, ten einde een galjoot te voltooien, die hij op
stapel had staan. Ik zeide hun niets anders, dan dat zij den volgenden Vrijdagavond, een voor een, stil buiten de stad moesten gaan en zich achter den tuin
van Agimorato begeven, en dat zij daar op mij moesten wachten totdat ik er
was. Elk hunner gaf ik dezen last voor zich, met bevel, dat al zagen zij daar
andere Christenen, zij hun niets anders moesten zeggen, dan dat ik hun had
gelast daar ter plaatse te wachten. Dit volbracht zijnde, schoot er nog over,
voor iets anders te zorgen, dat van het hoogste belang was, namelijk aan Zoraida
bericht te geven van de hoogte waarop de zaken stonden, opdat zij bereid en
gewaarschuwd zou zijn niet te schrikken w anneer wij haar onverhoeds overvielen vóór den tijd, dat zij zich kon voorstellen, dat het Christenschip kon terug
zijn ik besloot dus naar den tuin te gaan en te zie n, of ik haar kon spreken,
en onder voorwendsel van eenige kruiden te verzamelen, ging ik er daags voor
mijn vertrek heen, en de eerste persoon, die ik ontmoette, was haar vader, die
mij aansprak in de taal, die in geheel Barbarije en zelfs in Constantinopel tusschen de gevangenen en de Mooren gesproken wordt, en noch Moorsch, noch
Castiliaansch is , noch van eenige andere natie, maar een mengsel van alle talen,
waarin wij elkander allen verstaan : ik zeg dan, dat hij mij in die taal vroeg,
wat ik hier in zijn tuin zocht en van wien ik was ? Ik antwoordde hem, dat ik
een slaaf was van den Arnaut Mami, en wel, omdat ik zeker wist, dat dit een
zeer groot vriend van hem was, en dat ik allerhande kruiden zocht om er een
salade van te maken. Hij vroeg mij vervolgens, of ik iemand was, die een losprijs kon betalen of niet, en hoeveel mijn meester voor mij vroeg ? Onder dit
vragen en antwoorden, trad uit het huis van dien tuin de schoone Zoraida, die
mij reeds sedert lang niet gezien had, en daar de Moorinnen zich volstrekt niet
ontzien om zich aan de Christenen te vertoonen en hen ook niet ontwijken,
gelijk ik reeds gezegd heb, gaf zij er niets om, te komen waar haar vader bij
mij stond integendeel, noodra haar vader haar in de verte zag aankomen,
riep hij haar reeds toe en gebood haar nader te komen. Het zou overtollig zijn
u thans de groote schoonheid, de bevalligheid, den sierlijken en rijken tooi te
beschrijven, waarmede mijn beminde Zoraida zich aan mijn oogen vertoonde :
alleen zal ik zeggen, dat er meer paarlen hingen aan haar schoonen hals, ooren
en haar, dan zij haren had op het hoofd. Aan de enkels harer voeten, die zij
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naar haar wijze bloot droeg, had zij twee carcajes (zoo heeten die beenbanden
in het Moorsch) van het zuiverste goud, met zooveel diamanten bezet, dat zij
mij sedert zeide, dat haar vader ze op tien duizend dublonen schatte, en die
welke zij aan de polsen harer handen droeg, waren evenveel waard. De paarlen
waren in groote hoeveelheid en zeer goed, want de grootste pracht en pronk
der Moorinnen is zich met rijke paarlen en parelgruis te versieren : en zoo zijn
er meer paarlen en parelgruis bij de Mooren, dan bij alle overige natiën ; de
vader van Zoraida had den naam van er veel te hebben en wel van de beste,
die er in Algiers waren, en bovendien van tweemaal honderd duizend Spaansche
escudo's te bezitten, waarvan zij meesteresse was, die het thans van mij is. Of
zij er met al dien tooi toen goed kon uitzien of niet ? uit de overblijfselen, die
haar zijn bijgebleven na zooveel moeielijkheden, kan men opmaken, hoe zij moet
geweest zijn in haar voorspoed : immers het is bekend, dat de schoonheid van
sommige vrouwen hare dagen en tijden heeft en door bijkomende omstandigheden kan verminderd of vermeerderd worden : en het is natuurlijk, dat de
hartstochten haar doen rijzen en dalen, terwijl zij haar meestal vernielen. Kortom, op dat oogenblk kwam zij naderbij uitermate fraai gekleed en uitermate
schoon, of ten minste mij kwam zij voor, de schoonste te zijn, die ik tot nog
toe gezien had : en daarbij denkende aan de verplichtingen, waarin zij mij gebracht had, scheen het mij toe, dat ik een Godheid voor mij had uit den hemel,
op aarde nedergedaald voor mijn genoegen en te mijner verlossing. Zoodra zij aankwam, zeide haar vader haar in zijn taal, dat ik een slaaf was van zijn vrien den Arnaut
Mami en dat ik salade kwam plukken. Zij nam het woord en in dat mengsel van talen,
waarvan ik gesproken heb, vroeg zij mij, of ik een edelman was en wat de reden was,
dat ik mij niet loskocht? — Ik antwoordde haar, dat ik reeds losgekocht was en zij
aan den prijs kon gewaar worden, hoe hoog mijn meester mij waardeerde, daar
men vijftienhonderd zoltani's voor mij betaald had : waarop zij antwoordde :
«Als gij van mijn vader waart, zou ik wel maken, dat hij u niet gaf voor nog
tweemaal zooveel, want gij Christenen liegt altijd bij alles wat gij zegt en gij
maakt u arm om de Mooren te foppen.» — «Dat zou wel kunnen zijn, mevrouw,'
antwoordde ik haar : «maar in waarheid, ik heb haar in acht genomen met
mijn meester, en ik betracht haar en zal haar betrachten met alle menschen
in de wereld.' — «En wanneer gaat gij heen ?" vroeg Zoraida. «Morgen
geloof ik,» was mijn antwoord, «want er ligt hier een schip uit Frankrijk, dat
morgen onder zeil gaat, en ik denk daarmede te vertrekken." — «Is het niet
beter," hernam Zoraida, ,,te wachten, dat er schepen uit Spanje komen en
daarmede heen te gaan, dan met die van Frankrijk, die uwe vrienden niet zijn ?"
— „Neen," antwoordde ik : ,ofschoon, indien waar is wat het gerucht wil,
dat er namelijk een schip uit Spanje komt, ik er stellig op zal wachten : maar
het is veiliger morgen te vertrekken, want het verlangen dat ik heb om mij
in mijn vaderland terug te zien en bij degenen die ik liefheb, is zoo groot,
dat het mij niet veroorlooft op een andere gelegenheid te wachten, die uitblijft,
hoe goed zij anders ook zijn moge." „Gij zijt zonder twijfel getrouwd in
uw land," zeide Zoraida, „en daarom wenscht gij te vertrekken, om uw vrouw
terug te zien ?" — „Ik ben niet getrouwd," antwoordde ik, „ maar ik heb mijn
woord gegeven om te trouwen, zoodra ik daar aankom." „En is de dame
schoon, aan wie gij het gegeven hebt ?" vroeg Zoraida. — „Zoo schoon is zij,"
antwoordde ik, „dat, om haar te vereeren en u de waarheid te zeggen, zij veel
op u gelijkt. — Haar vader lachte hier hartelijk om en zeide : „Pas op, Christen i
zij moet al zeer schoon zijn, indien zij op mijn dochter gelijkt, die de schoonste
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vrouw is van dit gansche Koninkrijk ; bekijk haar maar eens goed en gij zult
zien, dat ik u de waarheid zeg." — Als tolk voor de meeste dezer woorden
en gesprekken diende ons de vader van Zoraida, als het meeste met de taal
bekend, want alhoewel zij de bastaardtaal sprak, die, zooals ik gezegd heb,
daar gebruikelijk is, openbaarde zij hare meening meer door teekenen dan door
woorden. Terwijl wij deze en vele andere gesprekken hielden, kwam er een
Moor aanloopen en riep luidkeels, dat er over de heining of schutting van den
tuin vier Turken gesprongen waren en bezig met het fruit te plukken, ofschoon
bet nog niet rijp was. De oude man ontstelde en zoo ook Zoraida, want algemeen en als het ware aangeboren is de vrees, die de Mooren voor de Turken
hebben, bijzonder voor de soldaten, die zoo onbeschoft zijn en zooveel geweld
uitoefenen op de Mooren, die hun onderworpen zijn, dat zij hen erger behandelen dan
alsof zij hun slaven waren, Kortom, de vader zeide tegen Zoraida : ,,Dochter,
ga in huis en sluit u op, terwijl ik met die honden ga spreken ; en gij, Christen,
zoek uw groenten en vaarwel : Allah brenge u voorspoedig in uw vaderland!"
Ik maakte een buiging en hij ging de Turken opzoeken, mij alleen latende
met Zoraida, die den schijn begon aan te nemen van te gaan waar haar vader haar geboden had; maar nauwelijks was hij achter de boomen van den tuin verdwenen,
of zij keerde zich naar mij om, met de oogen vol tranen, en zeide mij : ,,emschi, Christen, emschi ?" hetgeen zeggen wil : gaat gij heen, Christen, gaat gij heen ? — Ik
antwoordde haar : ,,ja, mejuffrouw, snaar niet zonder u : wacht mij den volgenden
` jiema, en schrik niet als gij ons ziet, want zonder twijfel zullen wij naar het Christenland gaan." — Ik zeide haar dit op een wijze, dat zij mij zeer goed verstond bij
al de woorden, die wij te zamen wisselden, en haar éénen arm om mijn hals
slaande, begon zij met wankelende schreden naar huis te wandelen; het lot wilde (wat
zeer slecht had kunnen afloopen, indien de Hemel het niet anders beschikt had), dat
terwijl wij te zamen liepen op de wijze en in de houding welke ik u verhaald heb, met
haar éénen arm om mijn hals, haar vader, die terug kwam van het verwijderen
der Turken, ons zag op de wijze en manier, waarop wij liepen en wij merkten
dat hij ons gezien had; maar Zoraida, op hare hoede zijnde en schrander, wilde
haar arm niet van mijn hals afnemen, integendeel zij drukte zich dichter tegen
mij aan en legde haar hoofd tegen mijn borst, met de knieën een weinig gebogen,
duidelijke teekenen en blijken gevende, dat zij flauw viel ; ik nam ook den
schijn aan, dat ik haar tegen mijn wil ondersteunde. Haar vader kwam aanloopen
waar wij waren en zijn dochter in die houding ziende, vroeg hij haar, wat zij
Riad; maar toen zij hem geen antwoord gaf, zeide de vader : „Zij is zeker van
het binnenkomen dier honden flauw gevallen ;" — en haar van mijn borst
.roemende, steunde hij haar op de zijne ; zij daarop een zucht slakende en met
Bare oogen nog niet droog van de tranen, begon weder te zeggen : emschi,
Christen, emschi : ga heen, Christen, ga heen !" Waarop haar vader antwoordde :
De Christen behoeft niet heen te gaan, dochter, want hij heeft u geen kwaad
gedaan, en de Turken zijn al weg ; gij behoeft voor niets bang te wezen, wan t
er is niets, dat u kan deeren, daar, zooals ik u reeds gezegd heb, de Turken
{op mijn zoeken zijn heengegaan, zooals zij waren binnengekomen." — „Zij
lhebben haar ontsteld, mijnheer, zooals gij gezegd hebt," zeide ik tot haar vader;
,,,maar daar zij zegt, dat ik moet heen gaan, wil ik haar geen verdriet aandoen ;
vaarwel, en met uw verlof zal ik, als het noodig is, in dezen tuin om groenten
terug komen, daar er, naar mijn meester zegt, nergens betere voor salade is
dan in dezen." — Om al die gij noodig hebt, kunt gij terug komen," antwoordde
Agimorato, „want mijn dochter zegt dit niet, omdat gij of een der Christenen
,
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haar hinderden, maar willende zeggen, dat de Turken weg moesten, zeide zij,
dat gij weg moest, of wel omdat het nu tijd was, dat gij uw groente
zocht." — Hiermede nam ik aanstonds van beiden afscheid ; zij ging met
haar vader weg, terwijl haar naar het scheen de ziel ontrukt werd, en
ik, onder voorwendsel van de groente te zoeken, doorkruiste goed en naar
mijn genoegen den geheelen tuin, en nam goed de in- en uitgangen op,
en de sterkte van het huis, met de gelegenheid, die zich kon aanbieden
om onze zaak gemakkelijk te maken. Dit verricht hebbende ging ik heen en
verhaalde alles wat er was voorgevallen aan den renegaat en aan mijn medgezellen,
en reeds kon ik mij den tijd niet verbeelden, waarop ik mij zonder hinder het
geluk zou zien genieten, dat het lot mij in de lieve en schoone Zoraida aanbood.
Eindelijk was de tijd voorbij en kwam de bepaalde dag, die door ons zoo zeer
gewenscht werd, en terwijl wij allen de orde en het plan volgden, dat wij met
schrander overleg en langdurige bespreking dikwijls gemaakt hadden, bereikten
wij het doel, dat wij begeerden : want de vrijdag, die op den dag volgde, waarop ik
met Zoraida in den tuin gesproken had, legde de renegaat tegen den avond het schip
voor anker bijna vlak tegenover de plaats, waar de schoone Zoraida woonde. Reeds
waren de Christenen, die roeien moesten, gewaarschuwd en op verschillende plaatsen
van den omtrek verborgen. Allen stonden zij in onzekerheid en opgewondenheid op
mij te wachten, verlangend het schip aan te tasten, dat zij in het oog hadden : want
zij kenden de afspraak niet met den renegaat, maar dachten, dat zij door de
kracht van hun armen hun vrijheid moesten verkrijgen en winnen, door het
leven te ontnemen aan de Mooren, die zich in het vaartuig bevonden. Het gebeurde dan, dat, noodra ik mij met mijn medgezellen vertoonde, al de overigen,
die verscholen waren en ons zagen, op ons toe kwamen. Het was het tijdstip,
waarop de stad reeds gesloten was en zich in die geheele omstreek geen mensch
vertoonde. Toen wij bij elkander waren, aarzelden wij, of het beter was eerst
Zoraida te gaan halen, of wel eerst de Tagarijnsche Mooren te overweldigen,
die de bark roeiden : maar terwijl wij hierover in twijfel stonden, kwam onze
renegaat bij ons, vragende, waarom wij zoo talmden ? de tijd was daar en al zijn
Mooren waren zonder zorg, ja de meesten hunner sliepen. Wij zeiden hem wat
ons ophield, en hij hernam, dat van het meeste belang eerst de bemachtiging
van het schip was, hetgeen geschieden kon met zeer groot gemak en zonder
eenig gevaar, en dan konden wij om Zoraida gaan. Wij stemden allen in met
de doelmatigheid van wat hij zeide, en zoo kwamen wij, zonder ons langer op
te houden, en terwijl hij onze leidsman was, aan het schip, en terwijl hij er het
eerst insprong, trok hij een sabel en riep in het Moorsch: &Niemand uwer ver-roere zich, die niet wil, dat het hem ,het leven koste!, -- Intusschen waren;
reeds bijna al de Christenen er ingekomen. De Mooren, die weinig moed haddenrk
en hun patroon zoo hoorden spreken, stonden verbaasd : en zonder dat één
hunner de hand aan de wapens sloeg, die zij trouwens weinig of bijna geen
hadden, lieten zij zich, zonder een woord te spreken, de handen binden door
de Christenen, die dit met veel vlugheid deden, de Mooren dreigend, dat, indien
zij op eenige wijze hun stem verhieven, zij hen op hetzelfde oogenblik allen over
de kling zouden jagen- Dit gedaan zijnde, en terwijl de helft der onzen hen bleef
bewaken, gingen wij die overschoten, de renegaat ons weder ten leidsman dienende
naar den tuin van Agimorato, en het gelukkig toeval wilde, dat, toen wij de
deur gingen open doen, zij met zooveel gemak open ging alsof zij niet gesloten
geweest was ; zoo kwamen wij in groote stilte heimelijk bij het huis zonder door
iemand gemerkt te zijn. De schoone Zoraida stond ons aan een venster te wachten
.
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en zoodra zij volk merkte, vroeg zij met zachte stem, of wij Nazirani waren ?
alsof zij zeide of vroeg, of wij Christenen waren — Ik antwoordde haar N an
ja, en dat zij naar beneden moest komen. — Toen zij mij herkende, hield zij
zich geen oogenblik op, maar zonder een woord te antwoorden, kwam zij in
een oogenblik naar beneden, deed de deur open en vertoonde zich aan allen,
zoo schoon en zoo rijk gekleed, dat ik niet waag het te beschrijven. Zoodra
ik haar zag, nam ik haar hand en begon die te kussen, en de renegaat deed
hetzelfde met mijn beide makkers ; en de overigen, die het geval niet wisten,
deden wat zij zagen, dat wij deden en niets anders scheen te ziin, dan dat wij
haar dankten en haar erkenden als de meesteresse onzer vrijheid. De renegaat
vroeg haar in de Moorsche taal of haar vader buiten was? — Zij antwoordde
van ja, en dat hij sliep. — «Dan zal het noodig zijn hem wakker te maken,»
hervatte de renegaat, «en hem mede te nemen, met alles wat hij van waarde heeft
in dezen schoonen tuin.» — «Neen,) antwoordde zij : «aan mijn vader moet
volstrekt niet geraakt worden, en in dit huis is niets dan wat ik bij mij heb en
zooveel bedraagt, dat er wel genoeg zal zijn, dat gij allen rijk en voldaan zijt:
wacht maar een oogenbik en gij zult het zien :) — en dit zeggende, keerde zij
weder naar binnen, belovende aanstonds te zullen terugkomen: wij moesten ons
maar stil houden, zonder eenig gerucht te maken. Ik vroeg den renegaat, wat
hij met haar gesproken had ? en hij deelde het mij mede ; ik zeide hem, dat er
volstrek t niets anders moest gebeuren dan wat Zoraida begeerde ; deze keerde
intusschen terug, beladen met een kistje vol gouden escudo's, zooveel, dat zij
het nauwlijks kon dragen. Het ongeluk wilde, dat haar vader inmiddels wakker
werd en het gerucht hoorde, dat in den tuin plaats greep, en het venster naderende, ontwaarde hij aanstonds, dat al wie er zich binnen bevonden Christenen
waren, en terwijl hij luidkeels aan het schreeuwen en gillen ging, begon hij in
het Arabisch te roepen : «Christenen ! Christenen ! dieven ! dieven !)
door welk
geroep wij ons allen in een groote en angstige verwarring zagen gebracht, maar
de renegaat, het gevaar bemerkende, waarin wij waren, en van hoeveel belang
het was, die onderneming te volbrengen voor wij ontdekt werden, steeg met
groote vlugheid naar boven, waar Agimorato zich bevond, en met hem gingen
eenigen van ons, terwijl ik Zoraida niet durfde verlaten, die als het ware buiten
kennis in mijn armen gezonken was. Kortom, zij die naar boven gegaan waren
gebruikten zooveel handigheid, dat zij in een oogenblik met Agimorato beneden
kwamen, wiens handen gebonden waren en wien een prop in den mond stak,
die hem niet toeliet een woord te spreken, terwijl men hem dreigde, dat het
uiten er van hem het leven zou kosten. Toen zijn dochter hem zag bedekte zij
haar oogen om hem niet te zien, en haar vader stond verbaasd, niet wetende,
hoe gewillig zij zich in onze handen gesteld had ; maar daar op dit oogenblik
de voeten het noodigste waren, begaven wij ons met ijver en vlugheid naar de
bark, daar zij, die er in waren gebleven, op ons wachtten, bang zijnde dat ons
eenig ongeluk was overkomen. Nauwelijks was het twee uur na middernacht, of
wij bevonden ons allen in de bark, waar de vader van Zoraida van de banden
zijner handen en van den doek voor zijn mond bevrijd werd ; maar de renegaat
zeide hem nogmaals, dat hij geen woord moest spreken, of men zou hem om
het leven brengen. Toen hij zijn dochter daar zag begon hij op de teederste
wijze te zuchten en vooral toen hij zag, dat ik haar nauw omarrnd hield en zij,
zonder zich te verweren, te beklagen of te onttrekken, zich stil hield ; toch zweeg
hij, opdat men de vele bedreigingen niet mocht uitvoeren, die de renegaat tegen
hem uitte. Toen Zoraida zich in de bark zag en wij de riemen te water wilden
-
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brengen, en zij daar haar vader zag en de overige Mooren, die gebonden waren,
verzocht zij den renegaat, mij te zeggen, dat ik haar de gunst moest bewijzen,
van die Mooren los te maken en aan haar vader de vrijheid te schenken, daar
zij zich eerder in de zee zou storten, dan voor haar oogen en om harentwil
een vader gevankelijk te zien wegvoeren, die haar zoo lief had gehad. De renegaat zeide mij dit, en ik antwoordde, dat ik het zeer wel mocht lijden ; maar hij
hernam, dat het niet te pas kwam, omdat, indien wij hen daar loslieten, zij aanstonds het land in rep en roer zouden brengen en de stad in opschudding, en
oorzaak zouden zijn, dat men ons met eenige lichte fregatten achterna zou zetten, en ons zoodanig van land en zee afsnijden, dat wij niet konden ontsnappen;
het eenige wat men doen kon was, hun de vrijheid te schenken bij het aankomen
in het eerste land van Christenen. Hiermede stemden wij allen in. en Zoraida,
aan wie het medegedeeld werd, met de redenen die ons bewogen om niet aanstonds aan haar verlangen te voldoen, berustte er ook in ; daarop vatte elk onzer
wakkere roeiers dadelijk met blijmoedig stilzwijgen en vroolijken ijver zijn riem en wij
begonnen, ons van ganscher harte Gode aanbevelend, te varen in de richting
der eilanden van Majorca, wat het naaste Christenland is. Daar het echter een
weinig uit het noorden woei en de zee wat hoog stond, was het niet mogelijk
den koers op Majorca te blijven houden, en waren wij gedwongen ons langs de
kust te laten drijven naar den kant van Oran, niet zonder groote bezorgdheid
van ontdekt te zullen worden uit het plaatsje Sargel, dat op die kust ligt, niet
meer dan dertig mijlen van Algiers verwijderd ; evenzeer vreesden wij in dat
vaarwater een der galjoten tegen te komen, die gewoonlijk met koopwaren uit
Tetuan komen, ofschoon elk onzer voor zich en wij allen van elkander vertrouwden, dat wij, indien wij eene handelsgaljoot ontmoetten, wanneer zij maar
niet behoorde tot die, welke ter kaapvaart gaan, niet alleen niet verloren zouden
zijn, maar zelfs een schip veroveren, waarmede wij met meer veiligheid onze
reis konden voleindigen. Zoraida lag, zoolang wij voeren, met haar hoofd in
mijne handen, om haar vader niet te zien, en ik bemerkte dat zij voortdurend
Lela Marien aanriep om ons te helpen. Wij waren wel dertig mijlen gevaren,
toen de dag aanbrak en wij ons ongeveer drie geweerschoten van het land verwijderd bevonden, dat wij geheel woest zagen, en zonder iemand, die ons kon
ontdekken ; toch verwijderden wij ons met kracht van armen nog wat verder
in de zee, die reeds wat kalmer was ; toen wij ongeveer twee mijlen ver waren
gevorderd, werd er bevolen, dat men bij vierdedeelen zou roeien, terwijl wij wat
zouden eten, want de bark was goed voorzien ; de roeiers zeiden echter, dat er
geen tijd was om rust te nemen ; men kon eten geven aan hen die niet roeiden,
maar zij wilden de riemen volstrekt niet loslaten. Dit geschiedde, en hierop
begon er een flinke wind te waaien, die ons verplichtte aanstonds de zeilen te
spannen, de riemen te laten liggen, en ons op Oran te richten, daar het niet
mogelijk was een anderen koers te nemen. Dit alles geschiedde met veel handigheid en zoo zeilden wij meer dan acht mijlen per uur, zonder andere vrees
te koesteren, dan die van een kaper te ontmoeten. Wij gaven eten aan de
Taragijnsche Mooren en de renegaat troostte hen met te zeggen, dat zij geen
slaven zouden worden, dat wij hun bij de eerste gelegenheid de vrijheid zouden
schenken. Hetzelfde werd gezegd aan den vader van Zoraida, die antwoordde :
tElke andere zaak zou ik kunnen verwachten en gelooven van uwe ombekrompenheid en ordentelijkheid o Christenen ; maar mij de vrijheid te schenken,
houdt mij niet voor zoo eenvoudig dit te gelooven, daar gij u nooit aan het
gevaar zoudt hebben blootgesteld, mij die te ontnemen, alleen om ze zoo vrij-
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gevig terug te geven, vooral daar gij weet wie ik ben en het voordeel, dat gij
kunt verkrijgen met ze mij te verleenen : en als gij dit voordeel wilt bepalen,
bied ik u op staande voet alles aan, wat gij verlangen moogt, zoowel voor mij
als voor deze mijn ongelukkige dochter, of anders voor haar alleen, die het
grootste en beste gedeelte mijner ziel is., -- Dit zeggende begon hij zoo bitter
te schreien, dat hij ons allen tot medelijden bewoog en Zoraida dwong hem aan
te zien. en zij, hem ziende weenen, werd zoo ontroerd, dat zij van voor mijn
voeten opstond en haar vader ging omhelzen ; haar gelaat tegen het zijne drukkende begonnen zij beiden zoo droevig te schreien, dat velen van ons, die daarbij
waren, hen daarin navolgden. Maar toen haar vader haar in haar feestgewaad
zag en met zooveel juweelen beladen, vroeg hij haar in zijne taal : t Hoe komt
het, dochter, dat ik u gisterenavond, vóór ons deze vreeselijke ramp overkwam,
in uw gewone huisgewaad zag, en nu, zonder dat gij tijd hebt gehad om u aan
te kleeden en zonder dat ik u eenige blijde tijding heb medegedeeld om die te
vieren met u op te tooien en te versieren, ik u met de beste kleederen opgeschikt zie, die ik u kon en wist te geven toen de fortuin ons gunstiger was ?
Antwoord mij hierop, want dit ontstelt en verbaast mij nog meer dan de ramp
zelve, waarin ik mij bevindt., — Alles wat de Moor tot zijne dochter zeide,
deelde de renegaat ons mede, en zij antwoordde hem geen woord. Maar toen
hij in een hoek van de bark het koffertje zag, waarin zij haar juweelen bewaarde,
-en dat hij wel wist, dat hij in Algiers had gelaten en niet naar buiten medegenomen, werd hij nog ontroerder en vroeg haar, hoe dit koffertje in onze handen was gekomen en wat er in was? -- Waarop de renegaat, zonder af te
wachten, dat Zoraida hem antwoordde, dit aldus deed : „Vermoei u niet, mijnheer, met aan uw dochter Zoraida zooveel dingen te vragen, want met een antwoord, dat ik u geef, zal ik u geheel voldoen ; zij is eene Christin, en zij is
het, die de vijl onzer ketenen is geweest en de verlossing onzer gevangenschap ;
zij bevindt zich hier vrijwillig, even tevreden, naar ik mij voorstel, van zich in
dezen toestand te zien als hij die uit de duisternis tot het licht komt, van den
dood tot het leven en van de ellende tot de heerlijkheid." „Is het waar wat
deze man zegt, dochter ?" vroeg de Moor. ,,Het is zoo," antwoordde Zoraida. —
„Zijt gij werkelijk," hervatte de grijsaard, „eene Christin en degene die haar
vader in de macht zijner vijanden heeft gebracht ? Waarop Zoraida antwoordde : „Een Christin ben ik ; maar niet degene, die u in dezen toestand heeft
gebracht : nooit toch ging mijn verlangen zoover, u te verlaten of u kwaad te
doen, maar alleen om mij goed te doen." -- „En welk goed hebt gij u gedaan,
dochter ?" „Vraag dat," antwoordde zij, r aan Lela Marien : die zal het u
beter kunnen zeggen dan ik., Nauwelijks had de Moor dit gehoord of hij
stortte zich met ongeloofelijke vlugheid, het hoofd voorover, in zee, en hij zou
er .zonder twijfel verdronken zijn, als de ruime en hinderlijke kleeding, die hij
droeg, hem niet een weinig boven water gehouden had. Zoraida schreeuwde,
dat men hem redden moest, en daarom schoten wij aanstonds allen toe ; en
hem bij zijn amalafa grijpend, haalden wij er hem uit, half gestikt en buiten
kennis, waarover Zoraida zoo bedroefd werd, dat zij, als ware hij reeds dood,
een teeder en smartelijk geween over hem aanhief. Wij hielden hem het hoofd
voorover ; hij gaf veel water over, en kwam na verloop van twee uren tot zich
zelven, gedurende welken tijd wij, daar de wind veranderd was, genoodzaakt
werden landwaarts te stevenen en door krachtig te roeien te zorgen, dat wij er
niet op stootten ; het geluk wilde echter, dat wij aan een inham kwamen, die
gevormd wordt aan de zijde van eene kleine kaap of voorgebergte, dat door de
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Mooren dat der Cava-Rumia genoemd wordt, wat in onze taal wil zeggen : de
slechte Christenvrouw ; het is namelijk eene overlevering onder de Mooren dat daar
ter plaatse de Cava begraven is, door welke Spanje verloren ging; want Cava
wil in hnn taal zeggen : een slechte vrouw, en Rumia een Christin, en nog
heden beschouwen zij het als een slecht voorteeken, daar te komen landen,
wanneer de nood hen daartoe dwingt : anders doen zij het nooit ; voor ons
echter was het geene schuilplaats der slechte vrouw maar een veilige haven
onzer toevlucht, zoo onstuimig was de zee geworden. Wij zetten schildwachten
uit aan land en lieten geen oogenblik de riemen uit onze handen ; wij aten
van hetgeen waarvan de renegaat ons voorzien had en baden God en onze
lieve Vronw, van ganscher harte, dat zij ons zouden helpen en begunstigen,
opdat wij een gelukkig einde mochten maken aan zulk een voorspoedig begin.
Op het verzoek van Zoraida stelde men order om haar vader aan land te
brengen, met al de overige Mooren, die gebonden bij ons waren, want zij had
het hart niet, en haar week gemoed kon niet lijden, voor hare oogen haren
vader gebonden te zien en hare landgenooten als gevangenen. Wij beloofden
haar, dat op het oogenblik te zullen doen van ons vertrek, daar wij toch geen
gevaar liepen door hen achter te laten op die plaats, die onbewoond was.
Onze beden waren niet te vergeefs, maar werden door den Hemel verhoord,
die ter liefde van ons aanstonds den wind deed omkeeren, de zee bedaren, ons
uitnoodigend, om blijmoedig onze begonnen reis te hervatten. Dit ziende, maakten wij de koorden der Mooren los en zetten hen een voor een aan land,
waarover zij verbaasd stonden ; maar toen wij den vader van Zoraida gingen
ontschepen, die weder geheel bij zijn zinnen was, zeide hij : t Waarom denkt
gij, Christenen, dat deze slechte meid blij is, dat gij mij de vrijheid schenkt r
denkt gij, dat het is uit eenig medelijden, dat zij met mij heeft ? neen, maar
zij doet het om de hindernis, die mijn tegenwoordigheid haar zou veroorzaken,
wanneer zij hare slechte voornemens wil ten uitvoer brengen ; denkt ook niet,
dat haar bewogen heeft, om van godsdienst te veranderen, het inzicht, dat de
uwe beter is dan de onze, maar de bewustheid, dat in uw land de eerloosheid
vrijer wordt bedreven dan in het onze.»
En zich tot Zoraida wendende, terwijl ik met nog een Christen zijn beide
armen vasthield, opdat hij niet eenige dwaasheid mocht begaan, zeide hij tot
haar : tO eerlooze meid en onberaden jonge dochter, hoe blind en zinneloos
stelt gij u in de macht dezer honden, onze natuurlijke vijanden ? Vervloekt zij
het uur, waarin ik u verwekte, en vervloekt zijn de genoegens en de vreugde,
waarin ik u heb opgevoed ....» Maar ik, merkende, dat hij voornemens scheen
nog niet zoo spoedig klaar te komen, spoedde mij om hem aan wal te zetten,
en van daar vervolgde hij luid roepend zijn verwenschingen en klachten, Mahomed biddend, dat hij Allah mocht verzoeken ons te verdelgen, te doen
zinken en omkomen ; en toen wij, onder zeil gegaan zijnde, zijn woorden niet
meer konden verstaan, zagen wij zijn daden, hoe hij zich namelijk den baard
en de haren uitrukte en zich over den grond wentelde ; eenmaal echter spande
hij zijn stem zoozeer in, dat wij konden verstaan, dat hij zeide : s Keer terug,
lieve dochter, keer terug naar den wal, want alles vergeef ik u ; laat aan die
menschen dat geld over, dat zij reeds bezitten, en keer terug om uw bedroefden
vader te troosten, die op dit dorre zand zijn leven zal laten, als gij hem verlaat.» Zoraida hoorde, gevoelde en betreurde alles, maar wist hem geen woord
te zeggen, of te antwoorden, dan : t Gave Allah, mijn vader, dat Lela Marien,
die de oorzaak geweest is, dat ik een Christin ben, u trooste in uw droefheid !
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Allah weet wel, dat ik niet anders kon handelen dan ik gedaan heb en date
deze Christenen niets aan mijn wil te danken hebben, want al had ik niet met
hen mede willen gaan, maar te huis blijven, zou het mij toch onmogelijk geweest zijn, zooveel haast maakte mijn ziel om ten uitvoer te brengen, wat mij
even goed toeschijnt als gij, lieve vader, het slecht oordeelt.) Dit zeide zij,
toen haar vader haar reeds niet meer kon hooren, en wij hem al niet meer
zagen ; en, terwijl ik Zoraida troostte, wijdden wij allen onze aandacht aan
onzen tocht, dien de geschikte wind ons gemakkelijk maakte, zoodat wij het:
voor zeker hielden, dat wij ons den volgenden dag bij het krieken op de kusten
van Spanje zouden bevinden. Maar gelijk het goede zelden of nooit zuiver en
onvermengd komt, zonder vergezeld of gevolgd te zijn van iets kwaads, dat_
het vergalt, zoo wilde ons lot, of misschien wel de verwenschingen, welke deMoor tegen zijn dochter had geuit, en die steeds moeten geducht worden van
welken vader zij ook afkomstig zijn, wilde het, zeg ik, dat, toen wij reeds i n
volle zee waren en het ongeveer drie uren na middernacht was, terwijl wij ons
zeil van boven tot beneden hadden gespannen en de riemen rustten, daar de
gunstige wind ons van de moeite ontsloeg ze noodig te hebben, wij bij het
licht der maan, die helder scheen, dicht bij ons een rond schip zagen, dat ,
met alle zeilen gespannen en het roer wat naar bakboordszijde, dwars voor
onzen boeg voorbij zeilde, en wel zoo dicht, dat wij gedwongen waren te
strijken om er niet tegen aan te zeilen, en zij wendden evenzeer hun best ten
einde ons plaats te geven om voorbij te komen. Zij waren aan de verschansing
van hun schip gekomen om ons te vragen wie wij waren, waarheen wij voeren
en van waar wij kwamen ? maar daar zij ons dit in de Fransche taal vroegen,.
zeide onze renegaat : (Niemand antwoorde ! want dit zijn zonder twijfel Fransche:
zeeroovers, die alles buit maken.»
Op deze waarschuwing antwoordde niemand een woord, maar toen wij een
weinig vooruit gegaan waren, terwijl het schip onder den wind achter bleef,
losten zij onverhoeds twee stukken geschut, die blijkbaar beide geladen waren
met kettingkogels, want met het eene schoten zij onzen mast doormidden en
wierpen hem met zeil en al in zee en toen zij op hetzelfde oogenblik het andere
stuk losten, kwam de kogel midden in onze bark, zoodat hij haar geheel doorboorde, zonder eenig andere schade aan te richten ; daar wij ons echter tegronde zagen gaan, begonnen wij allen luidkeels om hulp te roepen en die van
het schip te bidden onsop te nemen, daar wij verdronken. Zij legden toen
bij en de boot of sloep in
i zee latende, klommen er wel twaalf Franschen i n
af, goed gewapend met vuurroeren en brandende lonten. Zoo kwamen zij aan
ons vaartuig, en ziende, hoe gering in aantal wij waren en hoe het scheepje
zonk, namen zij ons op, zeggende, dat ons dit overkomen was, omdat wij de
onbeleefdheid hadden gehad, hun niet te antwoorden. Onze renegaat nam he t
koffertje met de schatten van Zoraida en wierp het in zee, zonder dat iemand
bemerkte wat hij deed. Kortom, wij gingen allen over naar de Franschen, die,
nadat zij gevraagd hadden naar hetgeen zij van ons wilden weten, ons, alsof
zij onze doopvijanden waren, van alles beroofden wat wij bezaten en aan
Zoraida zelfs de ringen afnamen, die zij aan de voeten droeg ; maar mij dee d.
zooveel verdriet niet wat zij Zoraida aandeden, als mij de vrees ontroerde,
die ik had, dat zij van het ontnemen der rijkste en kostbaarste schatten
zouden overgaan tot het rooven van het kleinood, dat de meeste waarde
had en dat zij het hoogste waardeerde. De begeerten van dat volk strekten
zich echter niet verder uit dan tot het geld en hiervan is hun schraap
,
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zucht nooit verzadigd, die toen zoover ging, dat zij ons zelfs onze slavenkleederen zouden hebben uitgetrokken als die hun van eenig nut waren geweest ; ook werd een voorstel door hen geopperd om ons allen in zee te werpen, in een zeil gewikkeld, daar zij van plan waren eenige havens van Spanje
aan te doen, zich uitgevende voor Bretagners, en indien zij ons levend medebrachten zouden zij gestraft worden omdat hun dieverij dan ontdekt werd ; doch
de kapitein, die de man was, die mijn beminde Zoraida had uitgeplunderd, zeide,
dat hij tevreden was met den prijs, dien hij had, en dat hij geen haven van
Spanje verlangde aan te doen, maar aanstonds op reis te gaan en des nachts
of wanneer hij kon de Straat van Gibraltar door te komen tot la Rochelle, van
waar hij gekomen was. Zoo kwamen zij dan overeen om ons de boot van hun
schip te geven met al het noodige voor de korte vaart, welke ons nog overschoot
gelijk zij het dan ook den volgenden dag reeds deden in het gezicht van Spanje ;
door welk genoegelijk gezicht al onze verdrietelijkheden en ellende geheel door
ons vergeten werden, alsof wij ze niet ondervonden hadden : zoo groot is het
genot, de verloren vrijheid te herkrijgen. Het kon omstreeks middag zijn, toen
zij ons in de boot zetten, ons twee vaten water en wat beschuit gevend ; en de
kapitein, bewogen door ik weet niet welke barmhartigheid, schonk aan de schoonti
Zoraida bij hare ontscheping wel veertig gouden escudo's en liet niet toe, dat
zijn soldaten haar de kleederen uittrokken, die zij thans nog aan heeft. Wij
stegen in het vaartuig, bedankten hen voor het goede, dat zij aan ons deden,
ons eer dankbaar dan ontevreden toonende ; zij kozen het ruime sop, koers zet T.
tende naar de Straat ; en wij, zonder naar eenige poolster te zien, dan naar het
land, dat zich voor ons vertoonde, haastten ons zoo met roeien, dat wij bij
het ondergaan der zon nabij genoeg waren, om, naar het ons toescheen, wel te
kunnen aanlanden v66r het diep in den nacht was ; daar echter dien nacht de
maan niet scheen en de lucht donker was, en daar wij het vaarwater niet kenden, waarin wij ons bevonden, kwam het ons niet veilig voor, op het land aan
te houden, zooals het velen van ons goeddacht, die zeiden, dat wij er op aan
moesten stevenen, al ware het ook op de klippen en ver van een bewoonde
landstreek, omdat wij aldus uit den angst raakten, dien wij met reden moesten
gevoelen, dat er aan dien kant kaperschepen uit Tetuan mochten kruisen, welke
in Barbarije overnachten, met den dageraad op de kusten van Spanje verschijnen,
gewoonlijk buit maken en daarop weder thuis gaan slapen; maar van de twee
tegenovergestelde gevoelens werd aangenomen, dat wij langzamerhand moesten
naderen en, indien de kalmte der zee het toeliet, wij ons ontschepen moesten
waar wij konden. Zoo geschiedde het, en het zal kort voor middernacht geweest
zijn, toen wij aan den voet kwamen van een zonderling gevormden en hoogen
berg, die niet zoo dicht aan zee lag, of hij liet een weinig ruimte over om gemakkelijk te kunnen ontschepen. Wij zetten het vaartuig op het zand, gingen
allen aan land en kusten den grond, en met tranen van blijdschap dankten wij
allen God onzen Heer voor de zoo onvergelijkelijke weldaden, die Hij ons op
onze reis had bewezen ; wij haalden uit de schuit den mondkost dien zij bevatte,
en trokken haar op het land ; daarna bestegen wij een goed deel van den berg,
daar wij, ofschoon wij daar ter plaatse waren, ons hart nog niet konden gerust
stellen en volkomen gelooven, dat het een land van Christenen was, dat ons
thans droeg. Het werd later dag naar het mij toescheen dan wij verlangden ;
wij bestegen den berg tot boven aan toe om te zien, of wij vandaar een of
ander dorp, of eenige herdershutten konden ontdekken ; maar hoe wij ons gezicht
ook inspanden, geer dorp of mensch of weg of steg ontwaarden wij. Daarom
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besloten wij het land in te gaan, daar het niet anders kon, of wij moesten weldra iemand ontmoeten, die ons kon inlichten ; wat mij echter het meest kwelde
was Zoraida over die ruwe plaatsen te voet te zien gaan, terwijl haar, ofschoon
ik haar wel eens op mijn schouders nam, mijn vermoeidheid meer vermoeide,
dan hare rust haar rusten deed, en daarom verkoos zij nooit meer, dat ik die
moeite nam ; en met veel lijdzaamheid en blijken van opgeruimden geest moeten wij, terwijl ik haar steeds bij de hand hield, weinig minder dan een vierde.
mijl gegaan zijn, toen ons het geluid van een schelletje ter oore kwam, ee n.
duidelijk teeken dat er daar in de buurt een kudde was. Terwijl wij allen met
aandacht keken, of zich iets vertoonde, zagen wij aan den voet van een kurkeik een jongen herdersknaap, die op zijn gemak en onbezorgd een stuk hout
met een mes bearbeidde. Wij riepen, en hij, zijn hoofd opheffend, sprong vlug
op de beenen ; naar wij sedert vernamen, waren de eersten, die zich aan zijn
blik vertoonden, de renegaat en Zoraida, en daar hij hen in de dracht der
Mooren zag, dacht hij, dat al het volk van Barbarije op hem aankwam en terwijl hij zich met ongewone vlugheid in het bosch wierp, begon hij zoo hard te
schreeuwen als mogelijk was, roepende : tMooren, de Mooren zijn in 't land !
Mooren, Mooren, te wapen, te wapen ! a Op dat geschreeuw ontstelden wij allen
en wisten niet wat te beginnen ; maar bedenkende, dat het geroep van den herder de landstreek in rep en roer zou brengen en de kustruiterij aanstonds zou
komen zien wat er te doen was, besloten wij, dat de renegaat zijn Turksche
kleeding zoa uittrekken een chaleco of slavenbuis aandoen dat een onzer hem
terstond gaf, ofschoon deze in zijn hemd bleef, en zoo trokken wij, ons Gode
aanbevelende, denzelfden weg, dien wij den herder zagen nemen, steeds uitkijkende wanneer de kustruiterij ons op het lijf zou vallen. Wij werden ook in onze
verwachting niet bedrogen, want er zullen nog geen twee uren verstreken zijn,
of uit die wildernissen op een vlakte gekomen zijnde, ontwaarden wij wel vijftig ruiters, die met groote snelheid en lossen teugel op ons afkwamen. Zoodra
wij hen zagen hielden wij stil om hen op te wachten ; maar toen zij aankwamen
en in plaats van de Mooren, die zij zochten, slechts arme Christenen zagen,
bleven zij verbaasd staan en een hunner vroeg ons, of wij soms ook de aanleiding waren, dat een herder tte wapen !' geroepen had ?
«Ja,» antwoordde ik, en toen ik wilde beginnen hem mijn geval te vertellen,
en vanwaar wij kwamen en wie wij waren, herkende een der Christenen, die bij
ons was, den ruiter, die ons de vraag gedaan had, en zeide, zonder mij verder
een woord te gunnen : r God zij gedankt, heeren, die ons zoo goed heeft geleid ;
want indien ik mij niet bedrieg, is het land, dat wij betreden, de omstreek van
Velez Malaga, als ten minste de jaren mijner gevangenschap mij de herinnering
niet uit het geheugen hebben gewischt, dat gij, mijnheer, die ons vraagt, wie
wij zijn, Pedro van Bustamente zijt, mijn oom.,
Nauwelijks had de Christengevangene dit gezegd, of de ruiter sprong van zijn
paard en kwam den jonkman omhelzen, tot hem zeggende : Neef van mijn hart e n
mijn leven, ik herken u al en heb u als dood beweend, ik en mijn zuster, uwe moeder,
en al de uwen, die nog leven, en het heeft Gode behaagd hun het leven te bewaren, opdat zij het genot zouden smaken, u weder te zien ; wij wisten reeds, dat gij in
Algiers waart, en uit de kenteekenen en het uiterlijk uwer kleederen en dat van
al de personen van dit gezelschap begrijp ik, dat gij wonderbaar uw vrijheid
moet hebben verkregen.,
i Dat is ook zoo,) zeide de jonkman, (maar wij zullen tijd genoeg hebben
om u dat alles te vertellen.,
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Zoodra de ruiters begrepen, dat wij Christengevangenen waren, stegen zij van
hun paarden en ieder hunner bood ons het zijne aan om ons naar de stad van
Velez Malaga te brengen, die anderhalve mijl van daar verwijderd was. Eenigen
hunner gingen de sloep naar de stad brengen, terwijl wij hen aanwezen, waar
wij haar gelaten hadden; anderen namen ons achter zich te paard en Zoraida
zat achter op het paard van den oom van den Christen. Het heele stadje liep
uit om ons te ontvangen, daar men reeds van iemand, die vooruitgegaan was,
het bericht van onze komst vernomen had. Men verwonderde zich niet gevangenen vrij en Mooren gevangen te zien, want de geheele bevolking dezer
kust is gewend zoowel het eene als het andere te zien gebeuren ; maar men verwonderde zich over de schoonheid van Zoraida, die op dat oogenblik en bij
die gelegenheid ten top was gestegen, zoowel door de vermoeienis der reis als
door de blijdschap van zich thans in een Christenland te zien zonder vrees van
verloren te gaan ; dit had aan haar gelaat zulk een kleur verschaft, dat er, als
de liefde mij toen niet bedroog, geen schooner schepsel in de wereld was, ten
minste dat ik gezien had. Wij gingen rechtstreeks naar de kerk om God te
danken voor de betoonde gunst, en zoodra Zoraida er inkwam, zeide zij, dat
daar aangezichten waren, die op dat van Lela Marien geleken. Wij zeiden haar,
dat het afbeeldingen van haar waren en de renegaat deed haar, zoo goed hij
kon, verstaan wat zij beduidden, opdat zij ze mocht vereeren als ware wezenlijk elk hunner Lela Marien zelve, die tot haar gesproken had. Zij, die goed
haar verstand heeft en een vatbaar en helder gemoed, begreep aanstonds, wat
haar over de beelden gezegd werd. Van hier bracht men ons weg en verdeelde
ons alien over onderscheidene huizen van de stad ; maar den renegaat, Zoraida
en mij nam de Christen, die met ons mede was gekomen, naar het huis zijner
ouders, die redelijk wel voorzien waren van de goederen der fortuin en ons
met evenveel liefde ontvingen als hun eigen zoon. Zes dagen bleven wij te
Velez, na verloop van welke de renegaat, al de berichten ingewonnen hebbende,
welke hij noodig had, naar de stad Granada ging, om door tusschenkomst van
de Inquisitie in den heiligen schoot der Kerk terug te keeren ; de overige vrijgekomen Christenen gingen ieder waar het hem goeddunkte ; Zoraida en ik
bleven te zamen over enkel met de escudo's, welke de beleefdheid van den
Franschman aan Zoraida schonk en waarvoor ik dit lastdier kocht, waarop zij
rijdt; en terwijl ik haar tot dusverre tot vader en schildknecht verstrek en niet
tot echtgenoot, reizen wij met het doel om te zien, of mijn vader nog leeft, of
wel of een mijner broeders meer voorspoed heeft gehad dan ik, ofschoon het
mij, daar de Hemel mij den levensgezel van Zoraida heeft gemaakt, toeschijnt,
dat mij geen lot kon overkomen, hoe goed het ook ware, dat ik hooger zou
waardeeren. Het geduld, waarmede Zoraida de ongemakken draagt, welke de
armoede met zich sleept, en de wensch, dien zij toont te koesteren, zich toch
eindelijk Christin te zien, is zoo groot en van dien aard, dat het mij verwondert en beweegt, om haar al den tijd mijns levens te dienen ; ofschoon aan de
andere zijde het genot, dat ik heb, van mij den haren te zien en dat zij de
mijne is, voor mij verbitterd wordt doordien ik niet weet, of ik in mijn geboortestreek een hoekje zal vinden om haar te ontvangen, en of de tijd en de
dood wellicht zulk een verandering in de bezittingen en het leven van mijn
vader en mijn broeders hebben gemaakt, dat ik nauwelijks iemand vind, die,
wanneer zij ontbreken, mij kent. Meer, mijne heerera, heb ik u niet van mijn
geschiedenis te zeggen ; of zij aangenaam en vreemd is moge uw goed verstand
beoordeelen : wat mij betreft kan ik zeggen, dat ik ze u gaarne korter had wil-
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len vertellen, ofschoon de vrees, u te vervelen mij toch reeds meer dan één
omstandigheid heeft doen verzwijgen.

HOOFDSTUK XLII.
Over hetgeen vervolgens in de herberg geschiedde en over vele
andere wetenswaardige zaken.
Dit gezegd hebbende zweeg . de gevangene, en Don Ferdinand zeide tot hem
Mijnheer de kapitein, de wijze, waarop gij dit zonderlinge geval hebt verteld
is zoo geweest, dat zij de nieuwheid en vreemdheid van het gebeurde zelfs evenaart ; alles is vreemd en zeldzaam en vol van toevallen, die verbazing en spanning wekken bij wie ze verneemt ; en zoo groot is het genot, dat wij gesmaakt
hebben met u te hooren, dat al vond ons de dag van morgen met dat verhaal
bezig, wij ons zouden verheugen, wanneer het opnieuw begon."
En nadat hij dit gezegd had, boden Don Antonio en al de overigen zich aan,
met alles wat in hun vermogen was, hem te dienen, met zulke vriendelijke en
hartelijke bewoordingen, dat de kapitein zeer voldaan was over hun welwillendheid ; in het bijzonder bood Don Ferdinand hem aan, om, indien hij met hem
wilde terugkeeren, te bewerken, dat de Marktgraaf zijn broeder peet was bij den
doop van Zoraida; en hij van zijn kant zou hem zoodanig van alles voorzien,
dat hij in zijn geboortestreek kon komen met de waardigheid en het gemak,
die aan zijn persoon verschuldigd waren. Vóór alles zeide de gevangene op de
hoffelijkste wijze dank, maar wilde niets van zijn edelmoedige aanbiedingen aannemen. Intusschen naderde de avond reeds en toen hij geheel gedaald was
kwam voor de herberg een koets aan met eenige mannen te paard. Zij vroegen om nachtverblijf, maar de waardin antwoordde hun, dat er in de geheele
herberg geen handbreed onbezet was.
11 A1 is dit ook zoo," zeide een der mannen te paard, die binnen gekomen
waren, „dan moet er geen plaats ontbreken voor mijnheer den Auditeur, die
hier is aangekomen."
Op dezen naam ontstelde de waardin en zeide : ,,Mijnheer, de hoofdzaak is,
dat ik geen bedden meer heb ; indien zijne Hoogheid, mijnheer de Auditeur,
er een bij zich heeft, en dat zal wel zoo zijn, welnu, dan zal ik en mijn man
onze kamer ruimen om het voor Hem te schikken."
„Toegestemd," antwoordde de schildknaap.
Maar op dat oogenblik was reeds een man uit de koets gestapt, die
aan zijn dracht dadelijk het beroep en ambt toonde, dat hij bekleedde,
want een lange tabbaard met wijde mouwen, die hij aanhad, toonde aan,
dat hij een Auditeur was, zooals zijn knecht gezegd had. Hij leidde eene
jonkvrouw bij de hand van ongeveer zestien jaren oud in reisgewaad gekleed, zoo fraai, zoo schoon en zoo bevallig, dat hare verschijning allen in bewondering bracht ; zoodat wie Dorothea niet gezien had, of Lucinda, die zich
in de herberg bevonden, niet gelooven zou, dat een tweede schoonheid als die
van deze jonkvrouw gemakkelijk kon gevonden worden. Don Quichote was bij
het binnenkomen van den Auditeur en van de jonkvrouw tegenwoordig, en
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noodra hij hem zag, zeide hij : U kunt gerust in dit kasteel binnentreden en
rondwandelen, want al is het bekrompen en slecht ingericht, toch is er geen
bekrompenheid of ongeschiktheid in de wereld, die geen plaats inruimt voor
de wapenen en de geleerdheid, te meer wanneer de wapenen en de geleerdheid
tot leidsvrouw en aanvoerster de schoonheid bezitten, zooals de geleerdheid
uwer Hoogheid die bezit in deze schoone jonkvrouw, voor wie zich niet alleen
de kasteelen moeten ontsluiten en openen, maar zelfs de rotsen op zijde gaan
en de bergen zich splijten om haar te ontvangen. Uwe Hoogheid trede binnen,
zeg ik, in dit paradijs, want hier zult gij sterren en zonnen vinden, die den
hemel zullen begeleiden, welken uwe Hoogheid met zich brengt ; hier zult gij
den oorlogsroem ten top vinden gestegen en de schoonheid in haar hoogsten
graad.'
De Auditeur stond verbaasd over de redevoering van Don Quichote, dien hij
met opzettelijke aandacht ging bekijken, en zijn voorkomen verbaasde hem niet
minder dan zijn woorden, en zonder er te kunnen vinden om hem te beantwoorden,
begon hij hem opnieuw met verwondering aan te zien, toen hij Lucinda, Dorothea en Zoraida, voor zich zag, die op het gerucht der nieuwe gasten en het
bericht, dat de waardin haar had gebracht van de schoonheid der jonkvrouw,
gekomen waren om haar te zien en te verwelkomen ; tevens groetten Don Ferdinand, Cardenio en de Pastoor hem op meer eenvoudige en wellevende wijze.
Kortom de Auditeur kwam onthutst binnen, zoowel door hetgeen hij zag al s
door hetgeen hij hoorde, en de schoone dames der herberg heetten de schoone
jonkvrouw welkom. Eindelijk kwam de Auditeur tot de overtuiging, dat al degenen
die daar waren, aanzienlijke lieden waren ; maar de gedaante, het gelaat en de
houding van Don Quichote brachten hem in de war. Nadat nu allen hoffelijke
groeten hadden gewisseld en de gelegenheid van de herberg opgenomen was,
werd het zoo geschikt als het te voren geschikt was, dat namelijk al de vrouwen
zouden gaan naar het reeds vermelde kamertje en de mannen daar buiten zouden
blijven als hielden zij de wacht : en zoo nam dan ook de Auditeur er genoegen
mede, dat zijn dochter, want dit was de jonkvrouw, met de dames mede ging,,
wat zij met alle genoegen deed ; en deels met het bekrompen beddegoed van
den waard en deels met wat de Auditeur bij zich had, schikten zij het dien
nacht beter dan zij gedacht hadden. De gevangene, wien van het oogenblik af,,
dat hij den Auditeur gezien had, het hart klopte en influisterde, dat deze man
zijn broeder was, vroeg aan een der knechts, die bij hem waren, hoe hij heette,
en of hij wist uit welk gewest hij was ?
De knecht antwoordde hem, dat hij heette de licenciaat Jan Perez van Viedma
en dat hij had hooren zeggen, dat hij uit een dorp in de gebergten van Leon was.
Op dit bericht en door hetgeen hij gezien had, werd hij volkomen overtuigd, dat
het zijn broeder was, die zich op de letteren had toegelegd volgens den raad
zijns vaders : en ontroerd en gelukkig, riep hij Don Ferdinand op zijde met
Cardenio en den Pastoor, en verhaalde hun wat er voorviel, hun betuigende,
dat de Auditeur zijn broeder was. De knecht had ook gezegd, dat hij als Auditeur voor Indië benoemd was, in de Auditie van Mexico ; hij vernam ook, dat
die jonkvrouw zijn dochter was, wier geboorte haar moeder het leven had gekost,
en dat hij zeer rijk was door haar huwelijksgoed, dat met zijn dochter bij hem
in huis was gebleven. Hij vroeg hun raad, hoe hij het zou aanleggen om zich
bekend te maken of om eerst te weten te komen, of, nadat hij zich bekend
gemaakt had, zijn broeder, hem arm ziende, zich beleedigd zou achten, of wet
hem van goeder harte ontvangen.
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Laat deze proef aan mij over," sprak de Pastoor : „te meer daar zich niet
anders denken laat, of gij, mijnheer de kapitein, zult zeer goed ontvangen worden,
want de degelijkheid, welke uw broeder met zijn goed voorkomen aan den dag
legt, wijzen er niet op, dat hij aanmatigend en trotsch is en hij de lotswisselingen
der fortuin niet naar waarde weet te schatten.)
tToch,) hernam de kapitein, tzou ik wenschen mij niet onverwachts, maar
langs omwegen aan hem bekend te maken.
cIk zeg 11,1 antwoorde de Pastoor, eclat ik het zoo zal behandelen, dat wij
allen voldaan zullen zijn.)
Intusschen was de avonddisch reeds aangerecht en zetten allen zich aan tafel,
uitgezonderd de gevangene en de dames, die onder elkander in hare kamer aten.
Halverwege den maaltijd zeide de Pastoor : „Van denzeifden naam als u, mijnheer
de Auditeur, had ik een makker in Constantinopel, waar ik eenige jaren gevangen
zat ; die makker was een der dapperste soldaten en kapiteins, die bij de geheele
Spaansche infanterie te vinden waren, maar even moedig en dapper als hij was,
even ongelukkig was hij.)
En hoe heette die kapitein, mijnheer ? vroeg de Auditeur.
Hij heette," antwoordde de Pastoor, „Ruiz Perez van Viedma en was geboortig
uit een dorp in de gebergten van Leon ; hij vertelde mij een geval, dat zijn vader
met zijn broeders overkomen was, dat ik, als zulk een waarheidlievend man als hij
was het mij niet verteld had, voor een sprookje zou gehouden hebben, zooals de
oude wijven 's winters bij het vuur vertellen : want hij zeide mij, dat zijn vader
zijn bezittingen verdeeld had onder drie zoons, die hij had, en hun raadgevingen
had gedaan beter dan die van Cato ; en ik kan u zeggen, dat het dengene die
den raad koos om ten oorlog te gaan, zoo goed bekomen was, dat hij in weinig
jaren door zijn dapperheid en moed, zonder eenigen steun dan zijne groote
geestesgaven, opklom tot den rang van kapitein der infanterie en zich op weg
en in de gelegenheid zag spoedig kolonel te wezen ; maar de fortuin was hem
tegen, want waar hij haar gunstig kon verwachten en hebben, daar verloor hij
haar door de vrijheid te verliezen in den gelukkigen veldslag, waardoor zoovelen
haar wonnen, namelijk in den slag van Lepanto ; ik verloor de mijne in La Goleta en
sedert zagen wij ons door verschillende wisselvalligheden lotgenoten in Constantinopel. Van daar kwam hij in Algiers, waar hem een der zonderlingste gevallen overkwam,
die in de wereld ooit zijn voorgevallen.) Zoo ging de Pastoor voort en in korte
woorden verhaalde hij wat zijn broeder met Zoraida was overkomen. Bij dit alles
was de Auditeur zoo opmerkzaam, dat hij nimmer zulk een Auditeur (hoorder)
was geweest als toen. De Pastoor ging niet verder dan het tijdstip, dat de Franschen de Christenen uitplunderden, die zich in de bark bevonden, en de armoede
en het gebrek, waarin zijn medgezel en de schoone Moorin toen vervallen waren :
waarvan hij niet vernomen had, waar zij terecht waren gekomen, zelfs niet of
zij in Spanje waren aangeland, dan wel of de Franschen hen naar Frankrijk
hadden gevoerd. Naar alles wat de Pastoor zeide, stond de Kapitein, een weinig
van daar verwijderd, te luisteren en lette op al de gebaren, welke zijn broeder
maakte, die, ziende dat de Pastoor thans aan het einde van zijn verhaal was
gekomen, eenzwaren zucht slaakte en terwijl zijn oogen vol tranen schoten,
zeide : tO mijnheer, indien gij wist welke tijdingen gij mij daar hebt medegedeeld en hoe zij mij zoo nabij raken, dat ik mij gedwongen zie het te doen
- blijken door deze tranen, die mij tegen al mijn verstand en zelfbeheersching in
uit de oogen springen ! Die zoo dappere Kapitein, waarvan hij spreekt, is mijn
oudste broeder, die krachtvoller en van hoogere gemoedsstemming dan ik en
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mijn andere jongere broeder, het eervolle en waardige beroep der wapenen verkoos,
dat een van die drie wegen was, welke onze vader ons voorsloeg, zooals uw
makker u verhaalde in het sprookje, dat gij naar uwe meening vernaamt. Ik
volgde dat der letteren, waarin God en mijn ijver mij tot den trap hebben gebracht, waarop gij mij ziet. Mijn jongste broeder is in Peru, zoo rijk, dat hij
met wat hij aan mijn vader en mij gezonden heeft, ruimschoots het aandeel
heeft vergoed, dat hij medenam, en bovendien aan mijn vader de middelen verschafte om aan zijn natuurlijke milddadigheid te voldoen : ook ik heb mij met meer
betamelijkheid en waardigheid in mijn studien kunnen bewegen en ben tot den
post kunnen komen waarin ik mij zie. Nog leeft mijn vader, stervende van begeerte om iets van zijn oudsten zoon te vernemen en hij smeekt God onafgebroken, dat de dood zijn oogen niet moge sluiten, voor hij die van zijn zoon
levend mag zien ; maar ik verwonder mij over dezen, daar hij toch zoo verstandig is, hoe hij onder zooveel kommer en tegen- of voorspoed verwaarloosd heeft
bericht van zich te zenden aan zijn vader ; want als deze het geweten had of
een van ons, zou het niet noodig geweest zijn op het wonder van den rietstok
te wachten om zijn lossing te verkrijgen. Maar waar ik thans over bekommerd
ben is de gedachte, of die Franschen hem de vrijheid hebben geschonken, of
dat zij hem hebben gedood om hun roof verborgen te houden. Dat alles zal
maken dat ik mijne reis niet met dat genoegen voortzet, waarmede ik haar begon, maar met allerlei zwaarmoedigheid en droefheid. 0, goede broeder, wist
iemand thans waar gij zijt, dan zou ik u gaan opzoeken en u van uw bezwaren
bevrijden, al ware het ook dat ik er daardoor op mij zelven laadde ! 0 mocht
iemand onzen ouden vader de tijding brengen dat gij leeft, al waart gij ook in
de meest verborgen slavenholen van Barbarije, want daaruit zouden u zijn rijkdommen halen, met die van mijn broeder en de mijne. 0 schoone en edelmoedige
Zoraida, moch men u de weldaden kunnen vergelden, welke gij aan mijn broeder bewezen hebt ! mocht men de wedergeboorte uwer ziel kunnen bijwonen en
die bruiloft, die ons allen zooveel genoegen zou doen!»
Deze en meer dergelijke woorden sprak de Auditeur, vervuld van zooveel
medelijden met de berichten, die men hem van zijn broeder gegeven had, dat
allen die hem hoorden navolgden in het geven van bewijzen van medelijden,
dat zij met zijn verdriet hadden. De Pastoor nu ziende, dat het zoo goed met
zijn voornemen was afgeloopen en met wat de kapitein wenschte, wilde hen
allen niet langer bedroefd laten en daarom stond hij van tafel op en binnen
gaande waar Zoraida was, nam hij haar bij de hand, terwijl Lucinda, Dorothea
en de dochter van den Auditeur achter haar aankwamen. De Kapitein stond
vol verwachting om te zien wat de Pastoor wilde doen, en dit was, dat hij,
hemzelven met de andere hand vattende, met hen beiden naar het vertrek ging,
waar de Auditeur en de overige heeren zich bevonden en toen zeide : (Uwe
tranen, heer Auditeur, mogen ophouden en uw wensch vervuld worden met al
het goede, waarnaar gij verlangt : gij ziet hier voor u uw goeden broeder en uw
goede schoonzuster : hij, dien gij hier ziet, is de Kapitein Viedma en deze is
de schoone Moorin, die hem zooveel goed deed : de Franschen, waarvan ik u
sprak, brachten hem in de gelegenheid, die gij bemerkt, opdat gij de milddadigheid zoudt mogen betoonen van uw edel gemoed.»
De Kapitein snelde met open armen naar zijn broeder toe, doch deze hield
d e handen tegen zijn borst om hem op eenigen afstand te beschouwen ; toen
hij hem echter volkomen herkend had, omhelsde hij hem zoo hartelijk, onder
het storten van zulke teedere tranen van blijdschap, dat de meesten, die tegen-

Don Quichote in de kooi.

2

75

woordig waren, hem daarin moesten navolgen. De woorden, die de beide broeders
elkander toespraken, de gevoelens, waarvan zij blijken gaven, geloof ik, dat
nauwelijks kunnen beseft worden, laat staan beschreven. Nu verhaalden zij elkander in korte woorden hun lotgevallen, overstelpten elkander met de hartelijkste bewijzen van broederliefde, de Auditeur omhelsde Zoraida, hij bood hem
zijn fortuin aan, hij deed haar door zijn dochter omhelzen, en de schoone Christin
en de schoone Moorin hernieuwden aller tranen. Daar stond Don Quichote opmerkzaam, zonder een woord te spreken, deze vreemde gevallen gadeslaande, ze
alle toeschrijvende aan hersenschimmen van de dolende ridderschap. Men kwam
nu overeen, dat de Kapitein en Zoraida met zijn broeder naar Sevilla zouden
terugkeeren en hun vader bericht geven dat hij gevonden en in vrijheid
heid was,
opdat deze zoo spoedig mogelijk zou komen om de bruiloft en het doopsel van
Zoraida bij te wonen, daar het den Auditeur niet mogelijk was de reis te staken,
welke hij deed, daar hij bericht had, dat er over een maand een vloot van
Sevilla naar Nieuw-Spanje vertrok en het hem zeer ongelegen zou zijn, die reisgelegenheid te missen. Kortom, allen waren tevreden en blijde met het gelukkig lot van den gevangene, en daar de nacht reeds in de tweede helft was,
kwam men overeen zich af te zonderen en zich ter ruste te begeven. Don Quichote
bood aan om de wacht voor het kasteel te houden, opdat men niet mocht
worden overvallen door een reus of anderen met kwaad opzet rondzwervenden schelm, die belust moch zijn op den grooten schat van schoonheid, in dat kasteel besloten. Zij, die hem kenden, namen het dankbaar aan,
en deden den Auditeur mededeeling van den zeldzamen zin van Don Qui
chote, waarin hij niet weinig vermaak schepte. Alleen Sancho Panza was wanhopig over het talmen bij het ter ruste gaan en hij alleen richtte zich het
beste in van allen, zich uitstrekkend op het dek van zijn ezel, dat hem zoo
duur te staan kwam, gelijk wij in het vervolg zullen zien. Toen nu de dames
zich in een kamer ter ruste hadden begeven en de overigen zich ingericht zoo
goed zij konden, stapte Don Quichote uit de herberg, om wacht voor het
kasteel te houden, zooals hij beloofd had. Nu gebeurde het, tegen het aanbreken van den dageraad, dat er ter oore van de dames een stem kwam, die
zoo welluidend en zoo goed was, dat zij haar allen dwong om er aandachtig
gehoor aan te verleenen, vooral Dorothea, die wakker was en aan wier zijde
Donna Clara van Viedma sliep, want zoo heette de dochter van den Auditeur.
Niemand kon denken, wie de persoon was, die zoo goed zong, en het was
enkel een stem, zonder dat eenig speeltuig haar vergezelde. Nu eens kwam het
haar voor, dat men op de binnenplaats zong, dan eens, dat het in den stal
was : en terwijl zij in deze onzekerheid zeer oplettend waren, kwam Cardenio
voor de kamerdeur en zeide : «Wie niet slaapt luistere, en men zal een stem
hooren van een muilezeljongen, die zoo zingt, dat hij betoovert.'
Wij hooren hem al, mijnheer,» antwoordde Dorothea ; en hierop vertrok
Cardenio, en Dorothea, er alle mogelijke aandacht aan wijdende, verstond, dat

het volgende gezongen werd :
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Waarin de aardige geschiedenis van den muilezeljongen verhaald
wordt, met andere vreemde gebeurtenissen die in
de herberg voorvielen.
Schipper noem ik mij der liefde ;
Op haar diepe wateren
Vaar ik, zonder mij te vleien
Ooit een haven te bereiken.
Trouw volg ik een glinsterende ster,
Die ik in de verte bespeur
Schooner en veel heller schittrend
Dan ooit 't oog van Palinuur zag.
'k Weet niet waar zij heen zal leiden
En zoo dobber ik onzeker :
Steeds op haar mijn blik gevestigd,
Zorgvol en toch onverschillig.
Overdreven zedigheid
Eerbaarheid zooals geen andre,
Zijn de wolken, die haar hullen,
Als ik haar 't meest wensch te zien.
Klare en schitterende ster !
Wier heldere glans mij loutert,
't Oogenblik, waarop gij wegschuilt,
Zal het tijdstip van mijn dood zijn.
Toen de zanger tot hiertoe gekomen was, dacht Dorothea, dat het niet aardig
zou zijn, als Clara zulk een goede stem verzuimde te hooren, en haar dus heen
en weder schuddende, wekte zij haar, zeggende : (Vergeef mij, meisje, dat ik
u wakker maak, maar ik doe het, opdat gij het genoegen kunt smaken van de
beste stem te hooren, die gij wellicht ooit vernomen hebt.'
Clara werd droomerig wakker en verstond niet aanstonds wat Dorothea haar
zeide en toen zij er nog eens naar vroeg, zeide deze het nogmaals, waarop
Clara aandachtig toeluisterde ; nauwelijks had zij echter twee verzen gehoord,
die de zanger vervolgens zong, of haar overviel eene zonderlinge beving, alsof
zij aan een zwaren aanval van derdendaagsche koorts leed en terwijl zij Dorothea
stijf tegen haar hart drukte, zeide zij tot haar : cOch liefste mevrouw, waarom
maakte gij mij wakker ? de grootste weldaad, die de fortuin mij voor het oogenblik kon bewijzen, was mijn oogen en ooren gesloten te houden, om dezen
ongelukkigen zanger te zien noch te hooren. »
(Wat zegt gij, meisje? bedenk, dat zij zeggen, dat de man die zingt een
muilezeljongen is.'
tNeen, hij is de eigenaar van verscheidene landgoederen,' antwoordde Clara,
ten de plaats, die hij in mijn hart bezit, heeft hij zoo zeker in eigendom, dat als
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hij haar niet wil verlaten, zij hem in eeuwigheid niet zal worden ontnomen.
Dorothea was verbaasd over deze woorden van het jonge meisje, terwijl het
haar toescheen, dat zij de ontwikkeling, welke hare jonge jaren beloofden, ver
vooruit waren ; daarom zeide zij : cGij spreekt zóó, juffrouw Clara, dat ik
u niet kan begrijpen : verklaar u nader en zeg mij, wat spreekt gij daar van
hart en van plaatsen, en van dien zanger, wiens stem u zoo onrustig maakt ?
Maar zeg mij nu maar niets, want ik wil, door u in uw ontroering bij te staan,
het genot niet verliezen, dat mij het hooren van den zanger verschaft ; immers
het komt mij voor, dat hij met andere verzen en op een andere wijs zijn zang
hervat.)
cHet zij zoog hernam Clara ; en om hem niet te hooren hield zij met haar
handen haar beide ooren dicht, waarover Dorothea evenzeer verwonderd was,
die echter, lettende op hetgeen gezongen werd, hoorde dat men in dezer
voege voortging :
0 gij mijn zoete hoop,
Die, door ongebaande en woeste paden,
Standvastig den weg volgt,
Dien gij u zelve afgebakend hebt,
Laat u niet afschrikken door u
Bij elke schrede nabij uw dood te zien.
Want waarlijk, den laafaard
Wacht geen eervolle zegepraal, geen overwinning,
En zij kunnen niet gelukkig zijn,
Die, der fontuin geen weerstand biedend,
Al hun zinnen aan de zoete rust
Moedeloos toevertrouwen.
Dat de liefde hare heerlijkheid duur
Verkoopt, is zeer redelijk en billijk :
Wie heeft ooit van iets schooners gehoord ?
Waar vond men ooit een zoo zuiver juweel ?
Het is een woord van diepen zin :
Dat niet gewaardeerd wordt wat weinig kost.
Het liefdevol volharden
Bereikt vaak het onmogelijke ;
Ondanks hinderpalen en boeien
Moet de moedige ten slotte slagen,
Daarom verrtrouw ik, dat nog op deze aarde
De hemel van mijn geluk voor mij zal opengaan.
Hier hield de stem op en begon Clara opnnieuw te snikken : hetgeen de begeerte van Dorothea ontvlamde, om de reden te weten van een zoo zoeten zang
en een zoo bitteren weemoed ; daarom hervatte zij het gesprek met de vraag,
wat het was, dat zij haar daar even wilde zeggen ? Daarop drukte Clara, vreezende
dat Lucinda haar anders zou hooren, Dorothea stijf tegen zich aan en legde
haar mond zoo dicht bij het oor van Dorothea, dat zij gerust kon spreken
zonder door iemand anders gehoord te worden, en zeide zij haar : cDegene, die
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daar zingt, mevrouw, is de zoon van een edelman, thuis hoorend in het Koninkrijk van Arragon, heer van twee dorpen ; in de Hofstad woonde hij vlak
over het huis van mijn vader, en ofschoon mijn vader voor de vensters van
zijn huis 's winters gordijnen en 's zomers jalousien had, weet ik niet hoe het
al of niet geschied is, maar die jongeheer, die op studie was, zag mij, ik weet
ook niet, of het in de kerk was of elders : kortom, hij werd op mij verliefd en
deed mij dit verstaan van uit de vensters van zijn huis, met zooveel teekenen
en met zooveel tranen, dat ik hem moest gelooven en zelfs liefhebben, zonder
te weten wat hij van mij verlangde. Onder de teekens, die hij maakte, was er
één van zich de eene hand met de andere te vatten, mij te verstaan gevende,
dat hij met mij zou trouwen, en ofschoon ik zeer blij zou zijn, als dit zoo was,
wist ik, alleen zijnde en moederloos, niet met wie hier over te spreken, en zoo
liet ik het blijven, zonder hem eenige andere gunst te bewijzen, dan dat ik,
wanneer mijn vader niet te huis was en de zijne ook niet, een weinig het gordijn of de jalousie optrok en mij geheel liet zien, iets, waarover hij zich zoo
verheugde, dat hij scheen, gek te zullen worden. Hierop kwam de tijd der afreis mijns vaders, welke hij vernam, echter niet van mij, daar ik het hem nooit
had kunnen zeggen. Hij werd ziek, naar ik begrijp van verdriet, en dus kon
ik hem op den dag van ons vertrek niet zien om afscheid van hem te nemen,
al ware het maar met de oogen ; maar nadat wij twee dagen onder weg waren
geweest, zag ik hem bij het binnengaan in een herberg, in een dorp, een dagreis van hier, aan de deur der herberg staan, gekleed als een muilezeljongen,
zoo natuurlijk, dat, als ik zijn beeld niet zoo diep in mijn ziel droeg, het onmogelijk zou zijn hem te kennen. Ik herkende hem, en was verwonderd en
verblijd ; hij keek mij aan zonder dat mijn vader het merkte, voor wien hij zich
steeds verborgen houdt, wanneer hij voorbij mij heengaat op weg en in de herbergen, waar wij aankomen ; en daar ik weet wie hij is en bedenk dat hij ter
liefde van mij te voet gaat en zooveel moeite doet, sterf ik van verdriet, en
waar hij zijn voeten zet, vestig ik mijn oogen. Ik weet niet met welke bedoeling hij komt, noch hoe hij aan zijn vader heeft kunnen ontsnappen, die hem
buitengewoon lief heeft, want hij heeft geen anderen erfgenaam, en hij verdient
het ook, zooals u zult zien wanneer gij hem ziet. En bovendien kan ik u zeggen, dat hij alles wat hij zingt uit zijn eigen verbeelding haalt ; ik heb hooren
zeggen, dat hij een groot beoefenaar der letteren en dichtkunst is ; en nog meer,
telkens als ik hem zie of hoor zingen, beeft mijn geheele lichaan, en schrik ik,
bevreesd, dat mijn vader hem zal herkennen en bekend zal worden met onze
wenschen. Van mijn leven heb ik geen woord met hem gesproken en toch heb
ik hem zoo lief, dat ik zonder hem niet kan leven. Dit is, mevrouw, al wat
ik u van dien zanger kan zeggen, wiens stem u zooveel genoegen heeft verschaft
dat gij daaruit alleen wel kunt zien, dat hij geen muilezeljongen is, zooals gij
zegt, maar een meester over onderdanen en dorpen, zooals ik u gezegd heb."
,,Zeg niets meer, jonkvrouw Donna Clara ;" antwoordde hierop Dorothea, terwijl zij haar duizendmaal kuste, „zeg niets meer, zeg ik, en wacht tot de dag
aanbreekt, want ik hoop met Gods hulp aan uw zaken de richting te geven, dat
zij het gelukkige doel bereiken, dat zulke eerlijke beginselen verdienen."
„Ach, mevrouw," hernam Donna Clara, „welk eind kan men verwachten, indien zijn vader zoo voornaam en zoo rijk is, dat het hem zal dunken, dat ik
zelfs de dienstmaagd van zijn zoon niet kan zijn, laat staan dan zijn echtgenoote ? En trouwen buiten weten van mijn vader, zal ik niet doen voor al de
schatten der wereld ; ik had niets liever dan dat die jonkman terugkeerde en.
.
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mij liet varen ; wellicht zou, door hem niet te zien en door den grooten afstand
van de reis, die wij doen, de smart verminderen, welke ik nu in mijn ziel ronddraag ; ofschoon ik kan zeggen, dat dit middel, dat ik mij voorstel, mij zeer
weinig zal baten ; ik weet niet welke duivel dit geweest is, noch hoe die liefde
is binnengekomen, die ik hem toedraag, daar ik nog zulk een jong meisje ben
en hij zulk een jonge knaap, dat ik waarlijk geloof, dat wij van denzelfden leeftijd zijn ; ik ben nog geen zestien jaren oud, maar met aanstaanden St. Michel
zegt mijn vader, dat ik het zal worden."
Dorothea kon niet nalaten te lachen, hoorende, hoe kinderachtig Donna Clara
sprak, en zij zeide tot haar : „Laat ons nu, mejufvrouw, gaan slapen gedurende
het weinige, dat, geloof ik, nog van den nacht overblijft ; God zal den morgen
aanbrengen en wij zullen veld winnen, of ik zal al zeer onhandig moeten zijn."
Hierop werden zij stil en in de geheele herberg heerschte eene diepe stilte ;
alleen sliepen niet de dochter van de waardin en Maritórnes, hare meid, die,
daar zij de kwaal kenden, waaraan Don Quichote leed en wisten dat hij zich
buiten de herberg bevond, gewapend en te paard de wacht houdend, met haar
beiden voorgenomen hadden, hem een poets te bakken of zich ten minste den
tijd een weinig te verdrijven met het hooren zijner dwaasheden.
Het geval was, dat in de heele herberg geen ander venster was, dat naar
buiten uitkwam, dan eene opening in een stroozolder, waardoor men het stroo
naar buiten wierp. Aan deze opening plaatsten zich de twee halve-juffrouwen
en zagen, dat Don Quichote te paard zat, leunend op zijn lans, van tijd tot
tijd zulke smartelijke en diepe zuchten slakend, dat het scheen alsof hij met
elken hunner den adem uitblies ; ook hoorden zij, dat hij met eene zachte, vleiende
en verliefde stem zeide : „O jonkvrouw Dulcinea van Toboso, toppunt van alle
schoonheid, uiterste grens van het verstand, verzameling der hoogste bevalligheid, bewaarplaats der deugd en ideaal van alles wat voordeelig, deugdzaam
en aangenaam is in de wereld, wat doet gij thans ? Vestigt gij wellicht uw aandacht
op uw gevangen ridder, die zich, alleen om u te dienen, aan zooveel gevaren vrijwillig
heeft willen blootstellen ? Geef gij mij bericht van haar, o lichtbol met de drie aangezichten : wellicht beschijnt gij haar op dit oogenblik, haar het hare benijdende, terwijl
zij, of wandelend door eene galerij harer kostelijke paleizen, of met de borst leunend
op een balkon, aan het overleggen is hoe zij, zonder hare deugd en grootheid
te wagen, de marteling kan verzachten, die mijn bekommerd hart voor haar
lijdt, welke eer zij aan mijn smarten moet schenken, welke rust aan mijn kommer
en kortom welk leven aan mijn dood en welk loon aan mijn diensten ? En gij,
o Zon, die reeds bezig moet zijn uw paarden te zadelen, ten einde vroeg uit
te rijden en mijn meesteresse te gaan zien ! zoodra gij haar ontdekt smeek ik u,
haar van mij te groeten, maar wacht u, dat gij, haar ziende en groetende, haar
geen vredekus op het gelaat geeft, want ik zou jaloerscher op u zijn, dan gij waart
op die vlugge ondankbare, die u zoo deed zweeten en loopen in de vlakte van
Thessalie of langs de oevers van den Peneus, want ik herinner mij niet goed,
waar gij toen liept, jaloersch en verliefd als gij waart."
Op dit punt zijner droevige rede was Don Quichote gekomen, toen de dochter
van de waardin hem sissend begon te roepen en toe te spreken ; „Mijnheer,
wees zoo goed hierheen te komen !" —
Op dat gesis en deze woorden wendde Don Quichote het hoofd om en zag
bij het licht der maan, die toen in volle helderheid scheen, dat men hem van
uit de opening riep, die hem een venster toescheen, en zelfs met vergulde traliën,
zoo als zulke rijke kasteelen het behooren te hebben als hij zich verbeeldde,
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dat die herberg was ; en aanstonds op hetzefde oogenblik, stelde hij zich in
zijn dwaze verbeelding voor, dat wederom evenals den vorigen keer, de schoone
jonkvrouw, dochter van de vrouw van dat kasteel, overmand door liefde tot
hem, hem weder kwam verleiden ; en in dit denkbeeld, wendde hij, ten einde
zich niet onbeleefd en ondankbaar te toonen, de teugels van Rosinante, naderde
de opening en zoodra hij de twee meisjes zag, zeide hij : cHet spijt mij voor u,
schoone dame, dat gij uwe liefdezinnen gezet hebt, waar het niet mogelijk is u
te beantwoorden gelijk uw groote waardigheid en lieftalligheid verdienen, maar
gij moet daarvan de schuld niet geven aan dezen ellendigen dolenden ridder,
wien het de liefde onmogenlijk maakt zijn genegenheid aan iemand anders te
schenken, dan aan haar, die hij, op het oogenblik, dat zijn oogen haar zagen,
tot alleenheerscheresse zijner ziel maakte. Vergeef mij, goede -dame, en begeef
u naar uw kamer, en wil niet, door mij uw wenschen langer te kennen te geven,
dat ik mij nog ondankbaarder toone ; als gij door de liefde, die gij mij toedraagt,
in mij iets anders vindt om u te voldoen, dat maar geen liefde zelve is, vraag
het mij dan, en ik zweer u bij die afwezige zoete vijandin, dat ik het u aanstonds
zal geven, al verzocht gij mij ook om een der haarlokken van Medusa, die allen
adders waren, of wel om de zonnestralen zelve, besloten in een fleschje.»
cMijn meesteresse behoeft niets van dit alles, heer ridder,» antwoordde Maritórnes.
tWel, wat behoeft, o verstandige gezelschapsjuffer, uwe meesteresse dan ?
antwoordde Don Quichote.
cEnkel een van uw schoone handen,» zeide Maritórnes, cour daarmede de
groote begeerte te kunnen stillen, die haar naar deze opening heeft gevoerd
met zooveel gevaar harer eer, dat indien haar vader het gemerkt had, het minste
wat hij haar afgesneden zou hebben, haar oor zou geweest zijn.»
Dat zou ik wel eens hebben willen zien,» antwoordde Don Quichote, maar
hij zou er zich wel voor gewacht hebben, als hij niet het rampzaligste einde
had willen hebben, dat ooit vader ter wereld had, om de handen geslagen te
hebben aan de teedere ledematen zijner verliefde dochter.»
Maritórnes was van gedachte, dat Don Quichote zonder twijfel de hand zou
geven, die zij hem verzocht had, en in haar gedachten voornemende wat zij
te doen had, steeg zij uit de opening en ging naar den stal, waar zij den halster
van den ezel van Sancho Panza nam en toen met veel vlugheid naar hare opening
terugkeerde, op het oogenblik dat Don Quichote op zijn beenen was gaan staan
boven op den zadel van Rosinante, om het tralievenster te bereiken, waaraan hij
zich verbeeldde, dat de blakende jonkvrouw stond : en haar zijn hand gevende,
zeide hij : cNeem, o jonkvrouw, deze hand, of om beter te zeggen, dezen beul
van de boosdoeners der wereld ; neem deze hand, zeg ik, welke nooit een andere
van eenige vrouw heeft aangeraakt, zelfs niet die van haar, die het geheele
bezit heeft van mijn gansche lichaam. Ik geef u haar niet om haar te kussen,
maar om te zien de vlechting harer spieren, de kracht harer pezen, de breedte
en ruimte harer aderen, waaruit gij kunt opmaken, welke- de kracht moet zijn
van den arm, die zulk een hand bezit. 7.
c Wij zullen wel eens kijken, zeide Maritórnes ; en een lus aan den halster
makende, deed zij hem dien om het gewricht der hand, en van de opening
naar beneden gaande, maakte zij het andere einde stevig vast aan den grendel
der deur van den stroozolder. Don Quichote, de ruwheid van het touw om het
gewricht zijner hand voelende, zeide : Het lijkt meer of u mijn hand schrapt,
dan wel streelt : mishandel haar zoo niet, want zij heeft geen schuld aan het
kwade, dat mijn wil u aandoet, en het is ook niet goed, dat gij op zulk een
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gering deel uw geheelen toorn wreekt : let op, dat wie wel Heft heeft, zich niet
zoo boos wreekt.'
Maar al deze woorden van Don Quichote hoorde niemand meer, want zoodra
Maritórnes hem vastgebonden had, gingen zij en de andere weg, stervend van
lachen, en lieten hem vastgebonden, zoodat het onmogenlijk was zich los te
maken. Hij stond dus, als gezegd, met zijn voeten op Rosinante, zijn geheelen
arm door de opening gestoken en bij het gewricht vastgebonden aan den grendel
van de deur, in de grootste vrees, dat, als Rosinante aan de eene of andere
zijde uitweek, hij aan zijn arm moest blijven hangen, en zoo durfde hij geen
enkele beweging maken, ofschoon men van het geduld en de bedaardheid van
Rosinante wel kon verwachten, dat hij zonder zich te bewegen eene heele eeuw
zou blijven staan. Kortom, Don Quichote zich vastgebonden ziende en dat
de dames waren heengegaan, begon zich te verbeelden, dat dit alles gebeurde
bij wijze van betoovering, evenals den vorigen keer, toen hem in ditzelfde kasteel
die betooverde Moor van een muildierdrijver slagen gaf, en hij vervloekte bij
zich zelven zijn gebrek aan verstand en overleg, dat hij, na de eerste maal zoo
slecht van dat kasteel te zijn afgekomen, zich gewaagd had er een tweeden keer
binnen te gaan ; het was namelijk een voorzichtigheidsmaatregel der dolende
ridders, dat, wanneer zij een avontuur beproefd habben en er niet goed van
afgekomen zijn, het een teeken is, dat het niet voor hen bestemd is, maar voor
;anderen, en dus hebben zij niet noodig het nogmaals te beproeven. Intusschen rukte
hij eens met zijn arm om te zien, of hij zich kon loskrijgen, maar hij was zoo goed
vastgemaakt, dat al zijn inspanningen te vergeefsch waren. Weliswaar trok hij met
omzichtigheid, opdat Rosinante zich niet zou bewegen ; maar ofschoon hij verlangde te gaan zitten en zich in den zadel te zetten, kon hij niet anders dan
bf blijven staan óf zich de hand verrekken. Nu eens verlangde hij naar den
degen van Amadis, tegen welken geen tooverij stand hield ; dan weder vervloekte hij zijn noodlot ; dan stelde hij zich met overdrijving het gemis voor,
dat zijn tegenwoordigheid in de wereld zou geven, zoolang hij betooverd was,
zooals hij zonder eenigen twijfel geloofde te zijn ; of hij dacht opnieuw aan
zijn beminde Dulcinea van Toboso ; of hij riep zijn goeden schildknaap Sancho
Panza, die overweldigd door den slaap en uitgestrekt op het dek van zijn ezel,
.op dat oogenblik zich de moeder niet herinnerde, die hem gebaard had ; hij
riep de wijzen Lirgandea en Alguife aan, dat zij hem zouden helpen ; hij bad
zijn goede vriendin Urganda, hem te hulp te komen ; en ten slotte vond de
morgenstond hem, zoo wanhopig en ontroerd, dat hij brulde als een stier, terwijl hij niet verwachtte, dat met den dag zijn ramp zou eindigen, daar hij haar
voor eeuwig hield, omdat hij zich betooverd achtte ; en hierin bevestigde hem
de gewaarwording, dat Rosinante zich weinig of niet bewoog, en hij dacht, dat
hij en zijn paard op die wijze zonder eten of drinken of slapen moesten blijven,
tot die booze inwerking der sterren voorbij was, of tot een ander wijzer toovenaar
hem onttooverde. Hij bedroog zich echter zeer in zijn meening, want nauwelijks
begon de dag aan te breken, of er kwamen aan de herberg vier mannen te
paard, zeer goed opgezeten en gekleed, met hun geweren aan de zadelknoppen.
:Zij meldden zich aan de deur der herberg, die nog gesloten was, met luid geklop aan : maar dit gezien zijnde door Don Quichote van de plaats, waar hij
nog de wacht hield, riep hij met gebiedende en luider stemme : c Ridders, of
schildknapen, of wie gij ook zijn moogt, gij behoeft niet aan de poorten van
dit kasteel te kloppen, daar het duidelijk genoeg is, dat, Of op een uur als dit,
.zij, die er in zijn, slapen, Of de vestingen niet gewoon zijn zich te openen
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voordat de zonneschijn over de gansche vlakte is uitgebreid ; verwijdert u van
hier en wacht tot de volle dag daar is ; dan zullen wij zien, of het recht is of
niet, dat men u opene."
«wat duivel is dit voor een vesting of kasteel," riep er een «om ons te
verplichten die komplimenten te maken ? Als gij de waard zijt, gelast dan dat
men ons opendoe, want wij zijn reizigers, die niets anders verlangen dan onze
paarden te voederen en voort te gaan, want wij hebben haast.'
«Denkt u, heeren, dat ik het voorkomen heb van een herbergier?' ant-.
woordde Don Quichote.
«Ik weet niet waar gij het voorkomen van hebt," hernam de ander, «maar
ik weet, dat gij onzin spreekt met deze herberg een kasteel te noemen."
«Het is een kasteel,» hervatte Don Quichote, «en wel een van de beste
dezer heele provincie, en het bevat lieden, die een scepter in de hand en ees
kroon op het hoofd hebben gedragen."
«Beter ware het andersom," zeide de reiziger, «de scepter op het hoofd en
de kroon in de hand ; en het zal zeker, als het voor den dag komt, een gezelschap tooneelspelers wezen, dat daar binnen is, wien het eigen is, die kroonerg
en scepters, waar gij van spreekt, steeds te bezitten ; want in zulk een klein
herbergje en waar het binnen zoo stil is als hier, geloof ik niet, dat personen
verwijlen, die kroon en scepter waardig zijn.)
«Gij weet weinig van de wereld,' hernam Don Quichote, «daar gij de lotgevallen niet kent, die in de dolende ridderschap plegen plaats te hebben.'
Den reisgenooten, die den woordvoerder vergezelden, verveelde het gesprek,.
dat met Don Quichote plaats had, en daarom begonnen zij opnieuw als dollemannen te kloppen, zoodat de herbergier ontwaakte evenals alle anderen, diein de herberg waren ; en zoo stond hij op om te vragen wie er klopte ? Intusschen gebeurde het, dat een der paarden, waarop de vier aankloppenden
gekomen waren, kwam ruiken aan Rosinante, die, zwaarmoedig en treurig, met
hangende ooren, zonder zich te bewegen, zijn doorluchtigen meester droeg;
en daar hij ten slotte van vleesch was, al leek hij -van hout, kon hij niet laten
zich gevoelig te toonen en zich te keeren om te ruiken aan hem die hem liefkozingen kwam doen ; maar nauwelijks had hij zich slechts even bewogen, of
de aaneengesloten voeten van Don Quichote verwijderden zich van elkander,
en van den zadel glijdend, zouden zij met hem op den grond zijn neêrgekomen,
ware hij niet aan zijn arm blijven hangen, iets, dat hem zooveel pijn veroorzaakte, dat hij geloofde, dat men hem óf het gewricht zijner hand afsneed, af
dat zijn arm werd uitgerukt, want hij kwam zoo dicht bij den grond, dat hij
met het uiterste der punten van zijn voeten de aarde kuste, iets dat hem juist
nadeel deed, want daar hij voelde, hoe weinig het scheelde om zijn voetzolen
op den grond te zetten, vermoeide hij zich en rekte hij zich zooveel hij kon,,
om de aarde te bereiken : evenals zij die zich in de pijniging van het katrol
bevinden, geplaatst op raak of niet raak, zoodat ze zelven oorzaak zijn van het,
vermeerderen hunner pijn, door de moeite, die zij doen, om zich uit te rekken,
bedrogen door de hoop, die hun voorstel, dat zij, met zich een weinig meer
uit te rekken, op den grond zullen komen.
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HOOFDSTUK XLIV.
Waarin de ongehoorde gebeurtenissen in de herberg
voortgezet worden.
Zoo luid was werkelijk het geschreeuw van Don Quichote dat de waard, i n
allerijl de deuren der herberg open doende, verschrikt naar buiten kwam, o m
te zien, wie er zoo schreeuwde, en zij die buiten waren, deden hetzelfde.
Maritórnes, die reeds op het geschreeuw wakker was geworden, liep, zich voorstellende wat het kon zijn, naar den stroozolder en maakte, zonder dat iemand
het zag, den halster los, die Don Quichote vasthield : deze stortte onmiddellijk
op den grond voor de oogen van den herbergier en van de reizigers, die, to t
hem komende, hem vroegen wat hij had, dat hij zoo schreeuwde ? Hij, zonder
een woord te antwoorden, deed het touw van het gewricht zijner hand af, stond
op, besteeg Rosinante, deed zijn schild van den arm, legde zijn lans op zijn
schouder en een goed eind het open veld inrijdende, wendde hij zich in eens
halven galop, zeggende : tWanneer iemand zegt, dat ik werkelijk betooverd ben
geweest, en mevrouw de Prinses Micomicona geeft er mij verlof toe, dien heet
ik het liegen, en daag ik uit tot een tweegevecht.»
De nieuw aangekomenen stonden verbaasd over de woorden van Don Quichote,
maar de waard bracht hen uit die verbazing met te zeggen, dat het Don Quichote
was en men geen acht op hem moesten slaan, omdat hij van zijn verstand beroofd was. Zij vroegen den herbergier, of er soms ook aan die herberg een knaap.
was gekomen van omstreeks vijftien jaren, gekleed als een mnildierjongen, van
dat en dat uiterlijk, hetzelfde beschrijvende, dat de minnaar van Donna Clara
bezat. De waard antwoordde, dat er zooveel volk in de herberg was, dat hij
geen gelegenheid had gehad acht te slaan op hem, waarnaar zij vroegen ; maar
een hunner, de koets gezien hebbende, waarmede de Auditeur gekomen was
zeide : Hier moet hij zonder twijfel zijn, want dit is de koets, die men zegt, dat
hij volgt ; laat een onzer aan de poort blijven en de overigen binnengaan om
hem op te zoeken ; het zou ook wel goed zijn, dat een onzer de geheele herbergt'
omliep, opdat hij niet ontsnappe over den muur van de plaats.
«Zoo zal het gebeuren,» antwoordde een hunner.
En terwijl er twee naar binnen gingen, bleef er een aan de poort en de ander
ging de herberg omloopen, hetgeen de waard zag, zonder te kunnen raden, waartoe al die -ijverige pogingen werden aangewend, ofschoon hij wel inzag, dat zij
dien knaap zochten, wiens uiterlijk men hem had beschreven. Middelerwijl was
dag geheel aangebroken en zoowel hierdoor, als door het geraas dat Don
Quichote gemaakt had, waren allen wakker en stonden op, ook Donna Clara en
Dorothea, welke, de eene uit ontsteltenis van haren minnaar zoo dicht bij zich
te hebben, en de andere uit verlangen om hem te zien, dien nacht zeer slecht
haddden kunnen slapen. Don Quichote, ziende, dat geen der vier reizigers acht
op hem sloeg of zijn uitdaging beantwoordde, stikte en werd razend van spijt
en woede ; en had hij in de instellingen zijner ridderschap gevonden, dat de
dolende ridder vrijelijk een andere onderneming kon aan- en op zich nemen,,
nadat hij zijn woord en trouw gegeven had zich in geen enkele te begeven tot
dat hij had voltooid, wat hij beloofd had, dan zou hij hen allen hebben aangetast en, al was het ook nog zoo tegen hun zin, doen antwoorden ; maar daarhet hem voorkwam, dat het hem niet paste, een nieuwe onderneming te beginnen
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wbbr hij Micomicona in haar rijk hersteld had, moest hij zwijgen en stil blijven

wachten om te zien, waar de ijverige pogingen van die reizigers op nederkwamen. Eeen hunner vond den knaap, dien hij zocht, slapende aan de zijde van
een muildierjongen, volkomen onbezorgd, dat iemand hem zoeken veel minder
vinden zou. De man greep hem bij den arm en zeide : ( Hé, mijnheer Don
Lodewijk, wat beantwoordt de kleeding, welke gij aanhebt, goed aan uw staat,
en hoezeer wijst het bed, waarin ik u vind, de weelde, waarin uw moeder u
opvoedde!»
De knaap wreef zijn slaperige oogen uit en keek den man, die hem vasthield,
stijf aan ; hij herkende hem aanstonds voor een bediende van zijn vader en werd
hierover zoo ontsteld, dat hij hem gedurende geruimen tijd geen woord durfde
of kon toespreken, terwijl de bediende voortging met te zeggen : (Hier valt niets
anders te doen, mijnheer Don Lodewijk, dan geduld te hebben en u huiswaarts
te begeven, indien gij ten minste niet verlangt, dat mijnheer uw vader dit doe
naar de andere wereld, want weinig beters kan men verwachten van de smart,
waarin hij verkeert over uw afwezigheid»
(Maar hoe wist mijn vader,» vroeg Don Lodewijk, (dat ik dezen weg ging en
yin deze dracht ?»
(Een student,» antwoordde de dienaar, (wien gij uw plannen medegedeeldt hebt,
was degene die ze bekend maakte, tot medelijden bewogen zijnde door het
lijden, dat hij bij uw vader zag op het oogenblik, dat hij u miste, en daarom
zond deze vier zijner bedienden om u op te zoeken, en wij zijn allen hier tot
uw dienst, meer tevreden, dan men zich kan voorstellen, over den spoed, waarmede wij terugkeeren, en u weder te plaatsen voor de oogen, die u zoo zeer
liefhebben.»
(Dat zal zijn zooals ik zelf zal willen of zooals de Hemel zal beschikken,»
antwoordde Don Lodewijk.
«Wat hebt gij te willen of wat heeft de Hemel te beschikken, anders dan toe
te stemmen in uw terugkeer ? Want iets anders is niet mogelijk.»
Al deze woorden, welke tusschen hen beiden plaats hadden, hoorde de muildierjongen, naast wien Lodewijk zich bevond, en vandaar opstaande ging hij
zeggen wat er voorviel aan Don Ferdinand en aan Cardenio en de overigen, die
zich reeds hadden gekleed, en aan wie hij zeide, hoe die man dien knaap Don
noemde, alsook de woorden, die gewisseld werden, en dat hij hem wilde terugbrengen naar het huis zijns vaders en de knaap niet wilde. Door dit bericht
en door hetgeen zij van hem wisten van de goede stem, welke de Hemel hem
geschonken had, beving allen groote lust om meer in bijzonderheden te weten
wie hij was, en zelfs om hem te helpen, als men hem eenig geweld wilde aandoen, en daarom gingen zij naa r de plaats, waar hij nog met zijn bediende stond
te praten en te twisten. Intusschen kwam Dorothea uit haar kamer en achter
haar Donna Clara, geheel ontsteld, en Dorothea, Cardenio op zijde geroepen
hebbende, verhaalde hem in korte woorden de geschiedenis van den zanger en
van Donna Clara, terwijl hij haar van zijn kant mededeelde wat er voorviel toen
de dienaren zijns vaders waren aangekomen, om hem te zoeken, maar hij zeide
het haar niet zoo zachtjes, of het werd gehoord door Donna Clara, waarover zij
zoo buiten zich zelve geraakte, dat indien Dorothea haar niet was komen vasthouden, zij op den grond zou zijn neèrgezonken. Cardenio zeide Dorothea, dat
zij naar hare kamer moest terugkeeren, en hij zijn best zou doen om alles in
orde te brengen, en zoo deden zij. Reeds waren alle vier de mannen, die Don

Lodewijk kwamen opzoeken, binnen in de herberg en omringden hem, hem
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overredend, om aanstonds, zonderzich een oogenblik op te houden, terug te
keeren en zijn vader te troosten. Hij antwoordde, dat hij dit volstrekt niet kon
doen, vOOr hij een zaak ten einde had gebracht, waarmede zijn leven, zijn eer
en zijn ziel gemoeid waren. De dienaren dwongen hem toen, zeggende, dat zij
volstrekt niet zonder hem zouden terugkeeren en hem zouden medenemen tegen
wil en dank.
Dat zult gij niet,» antwoordde Don Lodewijk, tof gij moet mij dood wegvoeren, ofschoon, hoe gij mij ook wegvoert, het zal zijn zonder mijn leven.»
Middelerwijl waren de meesten, die in de herberg waren, bij den twist komen
kijken, bijzonder Cardenio, Don Ferdinand, zijn reisgezellen, de Auditeur, de
pastoor, de barbier en Don Quichote, wien het niet noodig voorkwam het kasteel
nog langer te bewaken. Cardenio, die de geschiedenis van den knaap reeds kende ,
vroeg aan hem die hem wilde medevoeren, wat hen bewoog, om dien jonkman tegen zijn zin te willen weghalen ?
tDe reden hiervan is,» antwoordde er een uit het viertal. eclat wij het leven
aan zijn vader wenschen terug te schenken, die om de afwezigheid van dezen
heer gevaar loopt van het te verliezen.»
Hierop zeide Don Lodewijk : «Er is geen reden om hier rekenschap mijner
zaken te geven ; ik ben vrij en zal terugkeeren, wanneer ik er lust in heb, e n
zoo niet, dan moet niemand uwer mij geweld aandoen.»
Laat uw eigen verstand dat doen,» antwoordde de man, ten wanneer dit
niet toereikend is, zullen wij mans genoeg zijn, om te doen waarom wij komen
en waartoe wij verplicht zijn.»
cLaat ons grondig onderzoeken wat dit is,» hernam hierop de Auditeur ; maar
de man die hem kende, als een buurman van zijn huis, antwoordde : tMijnheer
de Auditeur, kent u dezen heer niet, die de zoon is van uw buurman en zich
heeft verwijderd uit zijns vaders huis, in de voor zijn stand zoo weinig beta.

.

mende kleeding, die u zien kan.,

De Auditeur zag hem toen opmerkzamer aan, herkende hem, en hem omhelzende zeide hij : tWat kinderachtigheden zijn dit, mijnheer Don Lodewijk, of
welke gewichtige redenen, die u hebben bewogen om hier te komen op deze
wijze en in deze kleeding, die zoo weinig met u stand strookt.»
Den knaap kwamen de tranen in de oogen en hij kon den Auditeur niets,
antwoorden, die daarop tot de vier mannen zeide, dat zij zich bedaard moesten
houden : alles zou wel schikken ; en Don Lodewijk bij de hand vattende, nam
hij hem ter zijde en vroeg hem, waartoe dat hierkomen gediend had ?
Maar terwijl hij hem deze en andere vragen deed, hoorde men een groot geschreeuw aan de deur der herberg, en de oorzaak er van was, dat twee gasten,
die dien nacht daarin hadden doorgebracht, alle menschen bezig ziende met tewillen weten wat de vier mannen zochten, voorgenomen hadden te vertrekken
zonder te betalen wat zij schuldig waren ; de waard echter, die meer op zijn
eigen zaken lette, dan op die van anderen, greep hen bij het uitgaan van de
deur vast, vroeg zijn geld en verweet hun hun slecht voornemen met zulke•
woorden, dat hij hen noopte om hem met hun vuisten te beantwoorden, en zoobegonnen zij hem zoo duchtig toe te takelen, dat de arme herbergier gedwongen
was te schreeuwen en om hulp te roepen. De waardin en hare dochter zagen
niemand minder door iets anders belet om hem te kunnen helpen, dan Don
Quichote, tot wien de dochter van den herbergier zeide : ,,Help mijnheer deridder, ter wille van de vermogens, die God u gaf, mijn vader, dien twee booze
mannen bezig zijn met slaan als ware hij een korenschoof.
e
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Waarop Don Quichote op zijn gemak en met alle bedaardheid antwoordde :
Schoone jonkvrouw, er is voor het oogenblik geen gelegenheid om aan uw
verzoek te voldoen, daar ik word verhinderd mij in een ander avontuur te
wikkelen, zoolang ik er niet een voleindigd heb, waartoe ik mijn woord heb
gegeven ; maar wat ik kan doen om u van dienst te zijn is hetgeen ik nu ga
zeggen : Loop spoedig en zeg aan uw vader dat hij dezen strijd volhoudt zoo goed
als hij kan en hij zich in geen geval moet laten overwinnen, terwijl ik aan de
Prinses Micomicona verlof vraag om hem in zijn benauwdheid te kunnen bijstaan ; als zij het mij verleent, reken er dan op, dat ik hem er uit zal helpen."
Bij mijn zonden," zeide hierop Maritórnes, die daar bij was, „vóór gij dat
verlof krijgt, waarvan gij spreekt, zal mijn heer al in de andere wereld zijn."
Laat mij eerst even dat verlof vragen," antwoordde Don Quichote, „zoodra
ik het heb, zal het weinig ter zake doen, dat hij in de andere wereld is, want
ik zal er hem uithalen ondanks de wereld zelve, die het tegenspreekt, of voor
het minst zal ik u zulk een wraak verschaffen op degenen, die hem daarheen
zullen hebben gezonden, dat gij meer dan middelmatig voldaan zult zijn."
En zonder meer te zeggen ging hij nederknielen voor Dorothea, haar met
ridderlijke en dwaze woorden verzoekend, dat het hare grootheid behagen mocht,
hem verlof te verleenen om den kastelein van dit kasteel ter hulp te snellen,
die zich in een dringenden nood bevind. De Prinses verleende het gewillig en
hij aanstonds zijn schild aan den arm doende en zijn hand aan den degen
slaande, ging naar de deur der herberg, waar de twee gasten nog altijd bezig
waren met den waard te mishandelen ; maar zoodra hij aankwam, bleef hij staan
en hield zich stil, ofschoon Maritórnes en de waardin hem vroegen, waarom hij
stil bleef staan ; hij moest haar meester en man helpen.
„Ik sta stil," zeide Don Quichote, ,,omdat het mij niet geoorloofd is de hand
aan den degen te slaan tegen onridderlijk volk ; maar roept mijn schildknecht
Sancho hier : hem betreft deze verdediging en wraakneming !"
Dit gebeurde aan de deur van de herberg en daarbij gingen de vuistslagen
en stompen goed hun gang, alles tot schade van den waard en tot kwaadheid
van Maritörnes, de waardin en hare dochter, die wanhopig waren bij het zien
der lafheid van Don Quichote en hoe kwaad het haar man, meester en vader
had. Maar verlaten wij hem, daar het hem aan geen hulp zal ontbreken, en
zoo niet, dan moge hij zwijgend lijden, die meer waagt dan zijn krachten hem
toestaan, en keeren wij vijftig schreden terug om te zien wat het was, dat Don
Lodewijk den Auditeur antwoordde, dien wij achterlieten, hem de reden vragend
zijner komst, te voet, en in zulk eene geringe kleederdracht : waarop de jongeling, hem daarop heftig bij de handen vattend, ten teeken, dat groote smart
zijn hart beklemde, en een grooten overvloed tranen stortend, tot hem zeide :
„Heer, ik weet u niet anders te zeggen, dan dat van het oogenblk af, dat de
Hemel wilde en onze buurtschap begunstigde, dat ik Jonkvrouw Donna Clara
zag, uw dochter en mijne meesteresse, ik haar van dat oogenblik af meester
maakte van mijn wil ; en indien de uwe, mijn wezenlijke heer en vader, het niet
verhindert, dan zal zij op dezen zelfden dag mijn vrouw wezen. Om haar verliet ik het huis mijns vaders, en om haar kleedde ik mij in dit gewaad, ten einde
haar te volgen, waar zij zich ook heen mocht begeven, zooals de pijl het doel
volgt of zooals de zeeman de poolster. Zij weet niets meer van mijn wenschen,
dan zij heeft kunnen verstaan van enkele malen, dat zij van verre mijn oogen
heeft zien schreien. Gij kent reeds, mijnheer, den rijkdom en den adel mijner
ouders en weet, dat ik hun eenige erfgenaam ben : indien het u toeschijnt, dat
„
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Sancho Panza wordt gewapend en zal zich aan
het hoofd der landverdedigers stellen.
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dit redenen zijn om u te doen wagen mij in alle opzichten gelukkig te maken,
ontvang mij dan aanstonds als uw schoonzoon, en indien mijn vader, gedreven
door andere plannen, geen zin mocht hebben in den schat, dien ik mij wist op
te zoeken, heeft de tijd meer kracht om zaken te niet te doen en te veranderen,
dan de menschelijke neigingen."
Dit gezegd hebbende zweeg de verliefde jongeling, en de Auditeur stond,
toen hij hem hoorde, versteld, ontroerd eu verbaasd, zoowel van het hooren
van de verstandige wijze, waarop Don Lodewijk hem zijn genegenheid had geopenbaard, als omdat hij zich in een omstandigheid zag, waarin hij niet wist,
welk besluit in zulk een plotselinge en onverwachte zaak te nemen. Daarom
antwoordde hij niets anders, dan dat hij zich voor het oogenblik bedaard moest
houden en zijn dienaren bewegen om dien dag nog niet terug te keeren, opdat
men tijd mocht hebben om te bedenken wat voor allen het beste zou zijn.
Don Lodewijk kuste hem de handen en bevochtigde ze tevens met tranen,
iets, dat een marmeren hart zou hebben kunnen verteederen, laat staan dan
dat van den Auditeur, die als een verstandig man reeds had doorzien, hoe
goed dit huwelijk zijn dochter beviel, ofschoon hij het, indien het mogelijk
was, wilde sluiten met goedvinden van Don Lodewijks vader, van wien hij
wist, dat hij van zijn zoon een man met een titel wilde maken, Intusschen
hadden de gasten met den waard vrede gesloten, daar zij, op de overreding
en aangevoerde gronden van Don Quichote, meer dan op de bedreigingen, hem
hadden betaald wat hij verlangde, en de dienaren van Don Lodewijk wachtten
op het einde van het gesprek van den Auditeur en het besluit van hun meester, toen de duivel, die niet slaapt, beschikte, dat op datzelfde oogenblik de
barbier in de herberg trad, aan wien Don Quichote den helm van Mambrino
had ontnomen en Sancho Panza het tuig van den ezel, dat hij ruilde tegen
dat van den zijnen. Deze barbier, zijn ezel naar den stal brengende, zag Sancho
Panza, die bezig was met ik weet niet wat van den zadel in orde te maken ;
zoodra hij hen zag herkende hij hem en verstoutte zich Sancho aan te vallen,
zeggende : «Ha, Don Dief, heb ik u daar ! geef hier mijn bekken en mijn zadel
met al mijn zaken, die gij mij hebt ontstolen.)
Sancho, die zich zoo onverwachts zag aanvallen en de scheldwoorden hoorde,
welke men hem toevoegde, vatte met de eene hand den zadel en met de andere
gaf hij den barbier een vuistslag die hem de tanden in bloed zette ; maar
hierom liet de barbier den prijs niet los, dien hij van den zadel gemaakt had ;
integendeel hij verhief zijn stem, zoodat allen, die in de herberg waren, op het
gerucht en den twist toeschoten, terwijl hij schreeuwde : «Hier, mannen van
den Koning en van het Gerecht ! behalve dat hij mijn goed neemt, wil die
dief en straatroover mij nog vermoorden
«Gij liegt,' antwoordde Sancho, «ik ben geen straatroover, maar naar goed
krijgsrecht won mijn heer Don Quichote dezen buit.)
Reeds was Don Quichote tegenwoordig, hoogst tevreden te zien, hoe goed
zijn schildknaap aanvallender- en verdedigenderwijze te werk ging ; hij hield
hem voortaan voor een flink man en nam zich in stilte voor hem ridder te
slaan bij de eerste gelegenheid die zich aanbood, daar het hem voorkwam, dat
de ridderorde goed aan hem besteed zou zijn. Onder andere dingen, die de
barbier in den loop van den twist zeide, kwam dit voor : tHeeren, deze zadel
is zoo waar de mijne als de dood, dien ik Gode verschuldigd ben, en ik ken
,
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hem als of ik hem had gebaard ; hier staat mijn ezel op stal, die mij niet zal

laten liegen, maar pas hem aan hem, en als hij hem niet volmaakt goed zit,
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mag ik tot schande worden ; er is meer : op denzelfden dag, dat men hem mij
afnam, ontnamen zij mij ook een nieuw geelkoperen scheerbekken, dat nog
nooit gebruikt was en een escudo gekost had.»
Hier kon Don Quichote zich niet weerhouden te antwoorden, en zich tusschen
beiden plaatsende en hen scheidende, terwijl hij den zadel op den grond legde,
opdat hij voor de hand zou zijn tot de waarheid aan den dag kwam, zeide
hij : «Opdat gij allen klaar en duidelijk de dwaling moogt zien, waarin deze
goede schildknaap verkeert, daar hij een scheerbekken noemt wat was, is en
zijn zal de helm van Mambrino, terwijl ik er mij meester van maakte door een
wettige en geoorloofde inbezitneming, (wat den zadel betreft, daar bemoei ik
mij niet mede, want hetgeen ik er van weet te zeggen is, dat mijn schildknecht
Sancho mij verlof vroeg, om de tuigen te nemen van het paard van dezen
overwonnen lafaard en daarmede het zijne te versieren ; ik schonk het hem en
hij nam ze, en dat de paardenzadel in een ezelzadel is veranderd, hiervan kan
ik geen andere reden geven dan de gewone, dat deze herscheppingen meer gezien worden in de lotgevallen van de ridderschap), maar tot bevestiging van
dat andere, loop, zoon Sancho, en haal den helm hier, dien deze goede man
zegt, een scheerbekken te zijn.»
«Heer,» zeide Sancho, g als wij geen ander bewijs voor onze goede bedoeling
hebben, dan wat u daar zegt, dan is de helm van Mambrino even zeker een
scheerbekken, als de paardenzadel van dezen goeden man een ezelzadel.»
«Doe wat ik u beveel,» hervatte Don Quichote : «al de dingen van dit kasteel
zullen toch wel niet door betoovering gebeuren !»
Sancho ging naar de plaats, waar het bekken was en haalde het, en zoodra
Don Quichote het zag nam hij het in zijn handen en zeide : «Zie nu met welke
schaamteloosheid deze schildknaap kan zeggen, dat dit een bekken is en geen
helm, zooals ik gezegd heb ; ik zweer bij het beroep van ridder, dat ik uitoefen, dat deze helm dezelfde is als toen ik hem afnam, zonder dat ik er iets
bij of af heb gedaan.»
(Daaraan valt niet te zeide Sancho, «want sedert mijnheer hem
gewonnen heeft, heeft hik
hij er maar één slag mede geleverd, namelijk toen hij
de ongelukkige geboeiden bevrijdde, en had hij dien bekkenhelm niet op gehad,
dan ware hij er toen niet goed afgekomen, want er werd braaf met steenen
gegooid bij die gelegenheid.

HOOFDSTUK XLV.
Waarin de twijfel omtrent den helm van Mambrino en den ezelszadel geheel wordt opgeheven, en andere avonturen
streng naar waarheid verhaald.
(Wat dunkt u heeren ?» vroeg de barbier, (van hetgeen deze fatsoenlijke

lieden beweren, daar zij nog volhouden, dat dit geen scheerbekken is, maar
een helm ?
(En die het tegendeel mocht zeggen,» antwoordde Don Quichote, zal ik
doen weten, dat hij liegt, als hij een ridder is, en is hij een schildknecht, dan
liegt hij duizend malen.»
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Onze barbier, die bij alles tegenwoordig was en de opvattingen van Don Quichote kende, wilde diens dwaasheid te hulp komen en de grap voortzetten, opdat allen zouden lachen : hij zeide dus, den anderen barbier aansprekende :
«Mijnheer de barbier, of wat gij zijt, weet, dat ook ik van uw beroep ben, en
ik al sedert meer dan twintig jaren een getuigschrift van mijn afgelegd examen
bezit : ik ben ook heel goed bekend met al de gereedschappen voor het baardscheren, zonder dat er een aan ontbreekt ; evenzoo was ik in mijn jeugd eenigen
tijd soldaat, en ik weet ook wat een helm is en een stormhoed en een vizierhelm en andere dingen, die den krijgsdienst betreffen, ik meen de soorten van
wapenen der soldaten ; en ik zeg, behoudens beter oordeel en mij altoos onderwerpende aan wie het beter verstaat, dat dit stuk, dat hier tegenwoordig is en
dat deze goede heer in zijn handen houdt, niet alleen geen scheerbekken is,
maar zoo ver af is van het te wezen, als wit verschilt van zwart en de waarheid van de leugen; maar ik zeg ook, dat, ofschoon dit een helm is, het geen
geheele helm is.»
«Neen zeker niet,» zeide Don Quichote, «want er ontbreekt de helft aan,
namelijk het kinstuk.»
«Zoo is het ook,» zeide de Pastoor, die reeds de bedoeling van zijn vriend
den barbier begrepen had, en hetzelfde bevestigden Cardenio, Don Ferdinand
en zijn meelgezellen ; ja zelfs de Auditeur, indien hij niet zoo in gedachten geweest was over de zaak van Don Lodewijk, zou voor zijn deel aan de grap
hebben mede geholpen ; maar de ernstige zaak, waarover hij peinsde, hield hem
zoo bezig, dat hij weinig of niet op die aardigheden lette.
«God helpe mij !» riep op dit oogenblik de gefopte barbier : «is het mogelijk,
dat zooveel ordentelijke lieden zeggen, dat dit geen scheerbekken is, maar een
helm ! het schijntiets, dat een heele hoogeschool in verbazing kan brengen, hoe
geleerd zij ook zij. Welaan, indien dit bekken een helm is, dan moet deze ezelszadel ook een paardenzadel zijn, zooals deze heer heeft beweerd.»
(Mij schijnt hij een paardenzadel toe,» hernam Don Quichote, «maar ik heb

reeds gezegd, dat ik mij daar niet meê bemoei.»
(Of hij een ezels- of een paardenzadel is,» zeide de Pastoor, «behoeft mijnheer Don Quichote slechts te zeggen, want in deze dingen van het ridderwezen
geven al deze heeren en ik hem den voorrang,»
Bij God, mijne heeren,» vervolgde Don Quichote, (zoo groot en vreemd
zijn de zaken, die in dit kasteel de twee keeren, die ik er in heb verwijld, mij
zijn overkomen, dat ik mij niet vermeet iets stellig te bevestigen over hetgeen

wat hier aanwezig is, en gevraagd wordt, want ik verbeeld mij, dat alles wat er in
plaats heeft, bij wijze van tooverij gaat. De eerste maal kwelde mij een betooverde Moor, die er zich in bevindt, en aan Sancho ging het niet goed met
anderen, zijn volgelingen ; en van nacht heb ik ongeveer twee uren aan dezen
arm gehangen, zonder te weten hoe ik in die ramp kwam te vervallen.
Zoodat mij thans in een zaak van zooveel verwarring te begeven tot het uiten
mijner meening, zou zijn een gewaagd oordeel uitspreken. Wat betreft hetgeen
men beweert, dat dit een scheerbekken is en geen helm, heb ik reeds geantwoord ; maar om te verklaren, of dit een ezels- of een paardenzadel is, durf ik
geen eindvonnis te vellen ; ik laat het geheel over aan uw eigen goeddunken
misschien zullen met u, omdat gij geen ridder zijt zooals ik, de betooveringen
dezer plaats niet te maken willen hebben en gij de zaken van dit kasteel kun-

nen beoordeelen, zooals zij waarlijk en wezenlijk zijn, en niet zooals zij mij
toeschijnen. »
DON QUICHOTE.
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tEr is geen twijfel aan,) antwoordde hierop Don Ferdinand, cof mijnheer Don
Quichote heeft daar heel goed gezegd, dat de beslissing van dit geval onze zaak
is : en opdat zij op vaster grond moge rusten, zal ik in het geheim de stemmen
dezer heeren opnemen en van hetgeen er uit voortvloeit, zal ik volledig en duidelijk bericht geven.)
Voor hen, die bekend waren met de denkbeelden van Don Quichote, was
dit alles stof tot zeer groote prct ; maar hun, die ze niet kenden, dunkte het de
grootste dwaasheid der wereld, bijzonder aan de vier bedienden van Don Lodewijk, aan Don Lodewijk zelf niet minder en aan nog drie reizigers, die toevallig
in de herberg gekomen waren en het uiterlijk hadden van schutters van de
Heilige Hermandad te zijn, zooals zij inderdaad waren ; maar wie zich het wanhopigste aanstelde, was de barbier, wiens bekken daar voor zijn oogen veranderd
was in den helm van Mambrino, en wiens ezelzadel hij zonder eenigen twijfel
dacht, dat moest veranderen in een rijk paardenzadel ; intusschen alle partijen
lachten toen zij zagen, dat Don Ferdinand van den een naar den ander de
stemmen liep op te nemen, aan hun oor fluisterend opdat zij in het geheim zouden
verklaren, dat dit kleinood, waarover zoo zeer gestreden werd een ezels- of
een paardenzadel was ; en nadat hij de stemmen had opgenomen van hen, die
Don Quichote kenden, riep hij met luider stemme : el-let geval is, goede man,
dat ik reeds moede ben van zooveel stemmen op te nemen, want ik zie, dat ik
aan niemand vraag wat ik wensch te weten, of hij zegt mij, dat het een dwaasheid is, vol te houden, dat dit een ezelszadel is en niet een paardenzadel, en
dat wel van een raspaard ; gij zult dus geduld moeten hebben, want ondanks u
en uw ezel is dit een paardenzadel en geen ezelszadel, en gij hebt van uw kant
zeer slechte bewijzen aangevoerd en geleverd."
cIk mag nooit in den hemel komen,» riep de arme barbier uit, als gij allen
te zamen u niet bedriegt, en even zeker moge mijn ziel voor God verschijnen
als dit ding voor mij verschijnt als een ezelszadel en niet als een paardenzadel ; maar
zoo gaat het met de wetten . . en meer zeg ik niet ; ik ben waarachtig niet dronken,
want ik heb mij nog niet eens ontnuchterd, of het moest met mijn zonden zijn.)
De dwaasheden, die de barbier zeide, wekten niet minder den algemeenen
lachlust, dan de onzinnigheden van Don Quichote, die nu zeide : QEr blijft nu
niets ander te doen, dan dat eenieder neme wat het zijne is, en wien God het
gaf, dien zegene het St. Pieter ! )
Een van het viertal hernam vervolgens : cAls dit niet een overlegde grap is,
kan ik mij niet begrijpen, hoe mannen van zooveel gezond verstand, als allen,
die hier zijn, het zijn of schijnen te wezen, durven zeggen en bevestigen, dat
dit geen scheerbekken is en dat geen ezelszadel, maar daar ik zie, dat zij het
bevestigen en zeggen, begrijp ik, dat niet zonder een geheime reden reden een
zaak wordt vol gehouden, die zoo strijdt met wat ons de waarheid en de ondervinding zelve aantoonen ; ik zweer (en hij legde er een duchtigen knoop op), dat
mij allen, die thans in de wereld leven, niet zullen overtuigen, dat dit iets anders is
dan een scheerbekken en dat dan een ezelszadel.
cHet kon wel van een ezelin zijn,) zeide de Pastoor.
( Dat maakt geen verschil,» zeide de bediende ; «daar loopt het geschil niet
over, maar of het al of niet een ezelszadel is, zooals gij allen zegt.)
Een der schutters van de Hermandad, die binnengekomen waren, en den strijd en
het geschil hadden aangehoord, zeide, dit hoorende, vol toom en kwaadheid : c Het is
even zeker een ezelszadel als mijn vader, en die iets anders heeft gezegd of zeggen
zal, is zeker dronken."
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Gij liegt als een bandiet,» antwoordde Don Quichote, en zijn lans opheffend,
welke hij nooit los liet, ging hij hem zulk een slag op het hoofd toebrengen,
dat, indien de schutter niet op zijde was gesprongen, hij hem nedergeveld zou
hebben ; de lans brak in stukken op den grond, en de overige schutters, die
hun medgezel zagen mishandelen, verhieven hun stem, hulp eischende voor de
heilige Hermandad ! De waard, die van de schutterij was, ging aanstonds zijn
stok en zijn degen halen en plaatste zich naast zijn collega's ; de dienaren van
Don Lodewijk omringden Don Lodewijk, opdat hij hun in de verwarring niet
zou ontsnappen ; de barbier, het huis het onderste boven ziende, ging zijn ezelszadel weder grijpen, en hetzelfde deed Sancho ; Don Quichote trok zijn degen
en viel de schutters aan ; Don Lodewijk riep zijn dienaren toe, hem alleen te
laten en Don Quichote, Cardenio en Don Ferdinand bij te staan, die allen Don
Qiiichote's partij trokken ; de Pastoor schreeuwde, de waardin huilde, haar dochter
snikte, Maritórnes schreide, Dorothea was ontsteld, Lucinda geschrikt en Donna
Clara lag flauw. De barbier sloeg Sancho ; Sancho sloeg den barbier ; Don Lodewijk,
wiep een zijner bedienden bij den arm -atte, opdat hij niet wegliep, gaf hem
een vuistslag, die zijn tanden deed bloeden ; de Auditeur beschermde hem ; Don
Ferdinand stond boven op een schutter, naar hartelust op hem trappende ; de
herbergier begon op nieuw luidkeels te roepen om hulp voor de Heilige Hermandad;
zoodat de heele herberg het tooneel was van gehuil, geschreeuw, geroep, verwarring,
angst, schrik, onaangenaamheden, messteken, vuistslagen, stokslagen, schoppen
en bloedstorting, en midden in dezen chaos, deze verwikkeling, stelde Don Quichote zich voor dat hij zich verplaatst zag in den strijd van het leger van
Agramante, en riep hij met een stem, die door de herberg donderde : c Stil, gij
allen i eenieder, die zijn leven lief heeft, late zijn degen zakken, blijve bedaard,
en luistere kalm naar mijn woorden!»
Op deze stem hielden allen zich stil en ging hij voort, zeggende : «Zeide ik u
niet, heeren, dat dit kasteel betooverd was en er een legioen duivels in moet
wonen ? Ter bevestiging hiervan verlang ik, dat gij met uw oogen ziet, hoe de
strijd van de legerplaats van Agramante herwaarts is gekomen en onder ons
overgebracht. Ziet, hoe d áár gestreden wordt om den degen, hier om het paard,
ginds om den helm, en allen strijden wij en allen verstaan wij ons niet ; kom,
mijnheer de Auditeur, en mijnheer de Pastoor, de een stelle den Koning Agramante voor en de andere den Koning Sobrino en zoo worde de vrede hersteld,
want bij den Almachtigen God, het is een groot schandaal, dat zulke aanzienlijke
lieden als wij hier zijn, elkander dooden om zulke geringe oorzaken.»
De schutters, die den woordenpraal van Don Quichote niet begrepen en zich
mishandeld zagen door Don Ferdinand, Cardenio en hun medgezellen, wilden
zich niet stilhouden ; de barbier wel, want hij had in den strijd schade geleden
aan zijn baard en aan zijn zadel ; Sancho gehoorzaamde als een goed dienaar
op het minste bevel van zijn heer ; de vier bedienden van Don Lodewijk hielden
zich ook stil, ziende hoe weinig zij vorderden met zulks niet te zijn ; alleen de
waard hield vol, dat de onbeschaamdheden van dien gek moesten gekastijd
worden, die hem alle oogenblikken in oproer bracht ; eindelijk bedaarde het
rumoer voor het oogenblik, de ezelszadel bleef een paardenzadel tot den dag
des oordeels en het scheerbekken een helm, ook de herberg een kasteel, in
de verbeelding van Don Quichote. Allen dan tot kalmte gebracht en vrienden
gemaakt zijnde door de overreding van den Auditeur en den Pastoor, begonnen
de bedienden van Don Lodewijk opnieuw bij hem aan te dringen, aanstonds
met hem mede te gaan, en terwijl deze met hen in gesprek was, overlegde de
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Auditeur met Don Ferdinand, Cardenio en den Pastoor, wat hij in dit geval
moest doen, hun het verhaal meededeelende; dat Don Lodewijk hem gedaan
had. Eindelijk werd overeengekomen, dat Don Ferdinand aan de bedienden van
Don Lodewijk zou zeggen,wie hij was, en dat het hem behaagde, dat Don Lodewijk met hem medeging naar Andalusie, waar hij door zijn broeder den Markgraaf zou geacht worden zooals de rang van Don Lodewijk verdiende, want
men kende het voornemen van Don Dodewijk, dat hij nu niet onder de oogen
van zijn vader zou terugkeeren, al hieuw men hem in stukken. Toen dus het
viertal den rang van Don Ferdinand en de gezindheid van Don Lodewijk vernomen had, besloten zij onder elkander, dat drie hunner zouden terugkeeren
om aan zijn vader te vertellen wat er gebeurde, terwijl de vierde zou blijven
om Don Lodewijk te dienen en hem niet te verlaten voor zij om hem terug
kwamen of dat hij wist wat zijn vader hun beval. Op deze wijze werd dit geschil
bijgelegd door het gezag van Agramante en de voorzichtigheid van Koning
Sobrino. Maar de vijand der eendracht en de benijder van den vrede zich geminacht
en bespot ziende, en tevens de weinige vrucht, welke hij had ingeoogst met
hen allen in zulk een verwarring te hebben gebracht, wilde nogmaals zijn kracht
beproeven door nieuwen strijd en onlust te verwekken. De schutters hielden
zich namelijk stil, omdat zij iets vernomen hadden van den rang dergenen, met
wie zij gestreden hadden, en zij zagen af van den strijd, daar het hun voorkwam,
dat, op welke wijze hij ook uitviel, zij het onderspit moesten delven ; maar een
hunner, dengene namelijk, die zoo geslagen en getrapt was door Don Ferdinand,
kwam in de gedachte, dat hij onder de bevelschriften, die hij bij zich had, om
sommige misdadigers te vatten, er een had tegen Don Quichote, dien de Heilige
Hermandad had gelast te vatten, daar hij de vrijheid aan de galeiboeven had
geschonken, gelijk Sancho dan ook met alle reden gevreesd had. Dit zich nu
voorstellende, wilde hij zich overtuigen, of het signalement, dat hij van Don
Quichote bij zich had, overeenkwam, en een perkament uit zijn zak halende,
trof hij juist dat, wat hij zocht, en nadat hij was gaan zitteu om het op zijn
gemak te lezen, daar hij geen groot lezer was, vestigde hij bij elk woord, dat
hij las, de oogen op Don Quichote, vergeleek het signalement van het bevelschrift
met het gelaat van Don Quichote, en bevond, dat deze zonder eenigen twijfel
degene was, dien het bevelschrift bedoelde, Nauwelijks had hij zich overtuigd,
of hij vouwde zijn perkament op, nam in zijn linkerhand het bevelschrift en
met den rechter vatte hij Don Quichote bij den kraag, zoodat hij hem bijna
geen adem liet halen ; daarop riep hij met luider stem : (In naam der Heilige
Hermandad ! en opdat men zie, dat ik het recht hiertoe heb, leze men dit bevelschrift, waarin geschreven staat, dat deze straatroover moet gevat worden.,
De Pastoor nam het bevelschrift en zag, dat hetgeen de schutter zeide, waar
was en hoe het in het signalement met Don Quichote overeen kwam, die, zich
door dien ruwen kerel ziende mishandelen, zijn toom ten top deed stijgen,
zoodat hij, al de kracht van zijn lichaam inspannende, zoo goed als hij kon
den schutter met beide handen bij de keel greep, met het gevolg, dat, ware
deze niet bijgestaan door zijn medgezellen, hij er zijn leven zou gelaten hebben,
eerder dan Don Quichote zijn greep. De waard, die verplicht was de mannen
van zijn beroep te helpen, snelde dadelijk toe om hun bijstand te bieden. De
waardin, die haar man opnieuw in strijd zag, verhief opnieuw haar stem, waarna
Maritàrnes en haar dochter aanstonds de hare deden weergalmen, hulp vragend
aan den Hemel en aan allen, die daar tegenwoordig waren. Sancho, ziende wat
er gebeurde zeide : Zoowaar de Heer leeft, is alles wat mijn meester zegt van
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de betooveringen van dit kasteel waarheid, want het is niet mogelijk er een
uur rustig in te leven.'
Don Ferdinand scheidde den schutter en Don Quichote en tot genoegen van
beiden maakte hij hun handen los, die zij de een aan den kraag van den rok
van den ander, en de ander aan de keel van den een goed vast geklemd
hielden ; maar niettemin hielden de schutters niet op, hun gevangene op te
eischen, vorderend dat men hen helpen zou om hem gebonden te hunner beschikking te stellen, daar dit dienstig was voor den Koning en voor de Heilige
Hermandad, in wier naam zij allen opnieuw om hulp en bijstand vroegen, ten
einde de gevangenneming van dezen struik- en straatroover te bewerkstelligen.
Don Quichote lachte bij het hooren dezer woorden en zeide bedaard : (Kom
hier, laag en gemeen volk! noemt gij straatrooven het schenken van vrijheid
aan geboeiden, het bevrijden van gevangenen, het helpen van behoeftigen, het
opheffen van gevallenen, het bijstaan van hulpeloozen ? 0 volk zonder eer,
waardig om uw lage en gemeene begrippen, dat de Hemel u niet met de
dapperheid bedeele, die in de dolende ridderschap opgesloten is, noch u de
zonde en onkunde doe begrijpen, waarin gij verkeert met niet de schaduw,
laat staan dan de hulp, van elken dolenden ridder op prijs te stellen. Komt
hier, gij zijt een bandietentroep en geen schutters van de heilige Hermandad!
zegt mij, wie was de domoor, die een bevel tot gevangenneming teekende tegen
zulk een ridder als ik ben ? wie de man, die niet wist, dat de dolende ridders
vrij zijn van iedere rechtsmacht, en dat hun wet hun degen is, hun rechten
hun moedsbetoon zijn, hun voorschriften alleen hun wil ? wie was de dwaas,
zeg ik nogmaals, die niet weet dat er geen brieven van adeldom zijn met zooveel voorrechten en vrijdommen, als die welke een dolend ridder verkrijgt op
den dag, dat hij ridder wordt geslagen en zich toewijdt aan het harde beroep der ridderschap ? Welk dolend ridder betaalde ooit belasting, inkomende rechten, opgeld, tol- of veergeld ? welke kleedermaker nam hem maakloon
voor de kleederen, die hij hem vervaardigde ? welke slotvoogd ontving hem in
zijn kasteel, die hem de vertering liet betalen ? welke koning plaatste hem
niet aan zijn tafel ? welke jonkvrouw had hem niet lief en gaf zich niet over
aan al zijn wil en zijn verlangens ? En eindelijk, welk dolend ridder is er geweest, is er en zal er in de wereld ooit zijn die geen moed heeft om alleen
vierhonderd stokslagen te geven aan vierhonderd schutters, die hem in den
weg komen !»

HOOFDSTUK XLVI.
Hoe het merkwaardig avontuur met de schutters afliep en
over den grooten toorn van onzen goeden ridder
Don Quichote.
Terwijl Don. Quichote dit zeide, was de pastoor bezig met de schutters aan

hun verstand te brengen, dat Don Quichote het zijne miste, zooals zij zagen
uit zijn werken en uit zijn woorden, en dat zij geen reden hadden om deze
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zaa tc verder voort te zetten, daar zij, al grepen en voerden zij hem weg, zij
hem toch aanstonds als krankzinnig zouden moeten ontslaan : waarop de man
met het bevelschrift antwoordde, dat het zijn zaak niet was om over de krankzinnigheid van Don Quichote te oordeelen, maar om te doen wat hem door
zijn overheid gelast was, en dat, eenmaal gevangen, men hem minstens driehonderd maal kon loslaten.
«Toch,» zeide de pastoor, ezult gij hem dezen keer niet wegvoeren, en zal
hij zich ook niet laten wegvoeren, als ik hem goed ken.»
Kortom, de Pastoor wist hun zooveel te zeggen en Don Quichote wist zooveel gekheden te bedrijven, dat de schutters nog onzinniger zouden geweest
zijn dan hij, als zij het gebrek van Don Quichote niet hadden ingezien, en
daarom vonden zij goed er genoegen mede te nemen en zelfs de bemiddelaars
te zijn om vrede te sluiten tusschen den barbier en Sancho Panza, die nog
steeds met groote nijdigheid aan het twisten waren. Ten slotte beslechtten zij
de zaak als leden van het gerecht en waren er scheidslieden in, zoodat beide
partijen zoo niet geheel tevreden, dan toch eenigermate voldaan bleven, daar
men de zadels ruilde en niet de leidsels en halsters ; en wat den helm van
Mambrino betreft, de Pastoor gaf hem heimelijk en zonder dat Don Quichote
het merkte, acht realen voor het bekken en de barbier schreef hem een quitantie
met de belofte hem nooit wegens bedrog aan te klagen noch nu en noch in
de toekomst ! Toen deze twee twisten waren bijgelegd, die de voornaamste
waren en van het meeste belang, bleef nog over, dat de bedienden van Don
Lodewijk tevreden waren, dat drie hunner terugkeerden en er een bleef om
hem te vergezellen, waarheen Don Ferdinand hem wilde medenemen ; en daar
de betere fortuin reeds begonnen was met lansen te breken en moeielijkheden
te vereffenen ten gunste van de minnaars in de herberg en de dappere mannen
in haar aanwezig, wilde zij het ten top voeren en aan alles een gelukkigen
uitslag schenken ; de bedienden toch waren tevreden met alles wat Don Lodewijk
wilde, en Donna Clara had daarover zooveel genoegen, dat niemand op dit
oogenblik haar gelaat kon aanschouwen zonder er de blijdschap harer ziel op
te lezen. Zoraida, ofschoon zij al de gevallen, die zij had zien gebeuren, niet
goed begreep, was tegelijkertijd bedroefd en blijde, naar gelang zij de gelaatstrekken van iedereen zag en opmerkte, bijzonder die van haren Spanjaard, op
wien zij steeds de oogen gevestigd hield en aan wien hare ziel hing. De waard,
wien het geschenk en de belooning niet ontgingen, die de Pastoor aan den
barbier verstrekt had, eischte de vertering van Don Quichote met de schade
aan zijn lederenzakken en zijn verlies aan wijn, zwerende, dat noch Rosinante
noch de ezel van Sancho uit de herberg zouden komen tot hem alles betaald
was tot den laatsten penning toe. Alles bracht de Pastoor in orde en Don
Ferdinand betaalde, ofschoon de Auditeur, zeer welwillend, ook de betaling had
aangeboden ; en zoo kwamen allen tot rust en vrede, zoodat de herberg nu niet
meer geleek op de verwarring van het leger van Agramante, zooals Don Quichote
gezegd had, maar de vrede en kalmte zelve van den tijd van Octavianus ; en
alien waren het er over eens, dat men dank was verschuldigd aan de goede bedoeling en de groote welsprekendheid van den Pastoor en aan de onvergelijkelijke vrijgevigheid van Don Ferdinand. Don Quichote, die zich nu vrij en
ongehinderd zag na zooveel strijd, zoowel van zijn schildknaap als v an zich
zelven, vond het goed, nu zijn begonnen reis voort te zetten en een einde te
maken aan dat groote avontuur, waartoe hij geroepen en uitverkoren was, en
dus ging hij, met kloeke vastberadenheid, nederknielen voor Dorothea, die niet
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toeliet, dat hij een woord sprak, voor hij was opgestaan ; om haar te gehoorzamen, stond hij op en zeide tot haar : c Het is een bekend spreekwoord, schoone
jonkvrouw, dat de ijver de vader is van het geluk, en in vele en gewichtige
zaken heeft de ondervinding geleerd, dat de zorg van den onderhandelaar een
twijfelachtig geschil tot een goed einde brengt; maar nergens vertoont deze
waarheid zich meer dan in de krijgsaangelegenheden, waarin de snelheid en
vlugheid de overleggingen van den vijand voorkomt en de overwinning behaalt
voordat de tegenpartij zich in staat van verdediging gesteld heeft : dit alles zeg
ik, verheven en hooggeschatte jonkvrouw, omdat het mij toeschijnt, dat ons verblijf in dit kasteel thans nutteloos is en ons op een goeden dag groote schade zou
kunnen berokkenen, want wie weet, of door geheime en ijverige spionnen uw
vijand de reus niet reeds te weten is gekomen, dat ik hem ga verdelgen, zoodat
hij, als de tijd er hem gelegenheid toe geeft, zich versterkt in een onneembaar
kasteel of vesting, waartegen mijn ijver en de kracht van mijn onvermoeiden
arm weinig zou kunnen uitrichten, laat ons dus, mevrouw, zooals ik gezegd heb,
met ijver zijn voornemens voorkomen en aanstonds op goed geluk af vertrekken,
want het ligt niet in mijn macht, uwe verlangens te bevredigen, wanneer ik nog
langer talm, mij met uwen vijand te meten.)
Hier zweeg Don Quichote en sprak niet verder, maar wachtte met veel bedaardheid het antwoord der schoone Infante af, die in een vorstelijke houding,
passende bij den stijl van Don Quichote, hem in dezer voege antwoordde : elk
bedank u, heer ridder, voor het verlangen dat gij toont te hebben om mij in
mijn grooten kommer een gunst te bewijzen, een ridder waardig, wiens plicht
en beroep het is, de weezen en hulpbehoevenden te begunstigen ; geve de Hemel,
dat uw en mijn wensch vervuld worde, opdat gij moogt zien, dat er dankbare
vrouwen in de wereld zijn ; en wat mijn vertrek aangaat, het gebeure aanstonds,
daar ik geen anderen wil heb dan den uwen ; beschik over mij geheel naar uw
zin, want zij, die u eenmaal de bescherming harer persoon toevertrouwde en in
uw handen de herstelling harer heerschappij plaatste, moet niet willen tegengaan
wat ruw voorzichtigheïd zal beschikken.)
In Gods naam !" hernam Don Quichote, „daar een dame zich voor mij
vernedert, wil ik de gelegenheid niet verliezen haar te verheffen en haar op haren
erfelijken troon te plaatsen ; laat ons aanstonds vertrekken, want het verlangen
en de lange weg strekken mij ten spoorslag ; men zegt, dat in het talmen het
gevaar zit, en daar de Hemel niemand geschapen, noch de hel gezien heeft, die
mij verschrikt of beangstigt, zadel gij, Sancho, Rosinante, en maak uw ezel gereed alsmede het rijpaard der Koningin, en laat ons afscheid nemen van den
slotvoogd en van deze heeren en dadelijk van hier vertrekken."
Sancho, die bij dit alles tegenwoordig was, zeide, het hoofd heen en weder
schuddende ; „Och mijnheer, er gebeurt meer kwaad in het dorpje dan wel bekend is, met verlof zij het gezegd van de eerzame vrouwenmutsen."
Wat kwaad kan er gebeuren in een dorp en in al de steden der wereld, dat
tot mijn nadeel rondgezegd zou kunnen worden, schelm ?"
Wanneer u boos wordt,» antwoordde Sancho, zal ik zwijgen en nalaten te
zeggen, waartoe ik als een goede schildknaap verplicht ben, en zooals een goede
dienaar spreken moet tot zijn heer.)
Zeg wat gij wilt," hervatte Don Quichote, „als uw woorden maar niet de
strekking hebben, mij vrees in te boezemen : want als gij die hebt, handelt gij
zooals gij zijt, en als ik haar niet heb, handel ik zooals ik ben."
Dit is het niet zoowaar als ik een zondaar ben voor God," antwoordde
,,
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Sancho, „maar ik houd het voor zeker en waarachtig, dat deze dame, die voorgeeft Koningin te zijn van het groote rijk van Micomicona, dit evenmin is als
mijn moeder, want ware zij, wat zij zegt te zijn, dan zou zij niet ieder oogenblik en om eiken hoek gaan trekkebekken met een van de heeren hier in den
kring."
Dorothea kreeg een kleur over de woorden van Sancho, want het was waar,
dat haar gemaal Don Ferdinand enkele malen steelsgewijze en zonder dat iemand
het zag, met zijn lippen een deel had geplukt van het loon, dat zijn wenschen
verdienden, hetgeen Sancho gezien had, wien het was voorgekomen, dat deze
gemeenzaamheid meer was van een lichte dame, dan van de Koningin van zulk
een groot rijk. Zij kon noch wilde echter Sancho een woord antwoorden, maar
liet hem voortgaan terwijl hij zeide : „Dit zeg ik, heer, omdat, als wij over weg
en steg zullen gegaan zijn en slechte nachten met erger dagen hebben doorgebracht, en iemand de vrucht van onzen arbeid moet komen plukken, die op
zijn gemak in deze herberg zit, er geen reden is, om mij te haasten om Rosinante te zadelen, den ezel op te tuigen en het damespaard in orde te brengen,
want dan zal het beter zijn, dat wij stil blijven zitten ; laat elke slet voor zichzelve spinnen en laat ons gaan eten !"
Hemel ! hoe groot was de toorn, die Don Quichote beving, toen hij de onbetamelijke woorden van zijn schildknaap vernam ! Ik zeg, dat die zoo groot
was, dat hij met een haastige stem en stamelende tong, terwijl een levendig vuur
uit zijn oogen schoot, zeide : „O slechte schelm, onberadene, onbetamelijke en
onwetende dwaassprekende lasteraar, onbeschaamde, morrende kwaadspreker,
hebt gij zulke woorden durven zeggen in mijn tegenwoordigheid en in die van
deze aanzienlijke vrouwen en durft gij dergelijke schandelijkheden en onbeschaamheden voor uw verwarde verbeeldingen halen ? Ga uit mijn tegenwoordigheid, monster der natuur, bewaarplaats van leugens, kast vol bedriegerijen,
kelder van schelmerijen, uitvinder van boosheden, verspreider van dwaasheden,
vijand van het ontzag dat verschuldigd is aan koninklijke personen, ga heen,
verschijn niet onder mijn oogen op straffe van mijn toorn !»
En dit zeggende, fronste hij zijn wenkbrauwen, blies zijn wangen op keek
rondom zich en stampte met zijn rechtervoet hevig op den grond, ten teeken
van den toorn, dien hij in zijn borst besloot, terwijl Sancho op die woorden en
woedende gebaren zoo benauwd en bevreesd werd, dat het hem genoegen zou
gedaan hebben, wanneer zich de aarde op dat oogenblik onder zijn voeten geopend en hem verslonden had ; hij wist niets anders te doen, dan den rug te
wenden en de tegenwoordigheid van zijn vertoornden heer te verlaten. Maar de
verstandige Dorothea, die de grillen van Don Quichote reeds goed kende, zeide,
ten einde zijn toorn te matigen : (word niet boos, heer Ridder van de Droevige
Figuur, over de dwaasheden, welke uw goede schildknecht gesproken heeft, want
misschien zegt hij ze wel niet zonder reden, en van zijn goed verstand en christelijk geweten kan ook niet verondersteld worden, dat hij aan iemand valsche
getuigenis geeft : derhalve moet men gelooven, zonder er aan te twijfelen, dat,
daar in dit kasteel, zooals gij, heer ridder, zegt, al de dingen gebeuren bij wijze
van tooverij, het zou kunnen zijn, zeg ik, dat Sancho langs dien duivelschen
weg gezien heeft, wat hij zegt gezien te hebben en dat zoo beleedigend was voor
mijn eerbaarheid.»
tBij den Almachtigen God zweer ik,» riep hierop Don Quichote, eclat uwe
Grootheid het juist getroffen heeft en dat een booze verschijning zich voor
dezen zondaar van een Sancho plaatste die hem deed zien wat onmogelijk zou
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geweest zijn, op een andere wijze te zien, die geen betoovering ware ; ik weet
toch wel van de braafheid en onnoozelheid van dezen ongelukkige, dat hij van
niemand valsche getuigenis kan geven.»
«Zoo is het en zoo zal het zijn,» hernam Don Ferdinand, ten daarom moet
gij, mijnheer Don Quichote, hem vergeven en terugbrengen in den schoot uwer
gunst sicut erat in princiftio, voordat dergelijke gezichten hem van zijn verstand
beroofden.»
Don Quichote antwoordde, dat hij hem vergaf, en de pastoor ging Sancho
halen, die heel nederig aankwam en, nederknielend, zijn meester om diens hand
verzocht, welke deze gaf, en nadat hij haar had laten kussen, gaf hij hem zijn
zegen, zeggende : «Nu zult gij wel goed weten, mijn zoon Sancho, dat het waar
is, wat ik u dikwijls geregd heb, dat alles wat in dit kasteel gebeurt, tooverij is.»
«Dat geloof ik,» antwoordde Sancho, «uitgezonderd dat van den deken dat
wezenlijk gebeurde langs den gewonen weg.»
«Geloof dat niet,» antwoordde Don Quichote, «want ware dat zoo, dan had
ik u toen gewroken en deed het nog ; maar noch toen, noch nu kon ik zulks,
ren zag ik iemand, op wien ik wraak kon nemen over uwe beleediging.»
Allen wenschten te weten wat dat was met den deken, en de waard vertelde
hun nauwkeurig de buitelingen van Sancho Panza, waarover allen niet weinig
lachten en Sancho niet minder boos zou geworden zijn, als zijn meester hem
niet opnieuw had verzekerd, dat het tooverij was, ofschoon de dwaasheid van
Sancho nooit zoover kwam, dat hij geloofde, dat het geen zuivere en waarachtige
waarheid was, maar een mengsel van bedrog, dat hij in een deken was gesold
door menschen van vleesch en been, en geen gedroomde, noch verbeelde spoken
zooals zijn heer het geloofde en verzekerde.
Twee dagen waren reeds voorbijgegaan, dat dit geheele aanzienlijke gezelschap
zich in de herberg bevond, en daar het hun voorkwam, dat het thans tijd was
om te vertrekken, overlegden zij, hoe zij zonder dat. Dorothea en Don Ferdinand
zich de moeite gaven met Don Quichote naar diens dorp terug te keeren en de
de geschiedenis van Koningin Micomicona voort te zetten, de pastoor en de
barbier hem konden medenemen, gelijk zij wenschten, en de genezing zijner
dwaasheid in zijn woonplaats beproeven. Zij kwamen overeen met een ossenleider die toevallig daar voorbij kwam, om hem in dezer voege mede te nemen:
zij maakten een soort van kooi van tralielatten, ruim genoeg, dat zij Don Quichote op zijn gemak kon bevatten, en daarop gingen Don Ferdinand en zijn
medgezellen, met de bediende van Don Lodewijk en. de schutters, alsméde de
waard, heen en, op verzoek en naar de aanwijzing van den pastoor, bedekten
zij hun gelaat en verkleedden zich, de een op deze wijze en de ander op gene,
zoodat het Don Quichote toescheen, dat het andere lieden waren, dan hij in dat
kasteel gezien had. Dit gedaan zijnde, kwamen zij in de diepste stilte binnen
waar hij lag te slapen en uit te rusten van de geleden vermoeienissen. Zij naderden hem, die vrij en onbekommerd over zulk een gebeurtenis sliep, en hem
stevig aangrijpende, bonden zij hem handen en voeten goed vast, zoodat hij,
toen hij met schrik ontwaakte, zich niet kon bewegen, noch iets anders doen
dan verbaasd en verwonderd zijn zulke vreemde gezichten voor zich te zien ;
aanstonds vermoedde hij wat zijn gestadige en buitensporige verbeelding hem
voorstelde en geloofde, dat al die gedaanten spoken waren van dat betooverde
kasteel en hij nu zonder twijfel betooverd was, daar hij zich niet kon `erroeren
noch verweren : juist zooals de pastoor die dit middel had uitgevonden, had gedacht, dat gebeuren zou. Alleen Sancho, onder al degenen, die tegenwoordig
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waren, bleef bij zijn verstand en in zijn eigen gedaante, en ofschoon hem zeer
weinig ontbrak om dezelfde kwaal te hebben als zijn meester, wist hij echter
zeer goed, wie al die verkleede gedaanten waren ; maar hij durfde zijn lippen
niet te openen, vOOr hij gezien had, waarop die aanval en gevangenneming van
zijn meester uitliep. Deze sprak evenmin een woord, wachtend op het eind zijner
ramp, die was, dat men de kooi haalde, hem er in sloot en de stijlen zoo stevig
vastspijkerde, dat zij met geen rukken konden gebroken worden. Zij namen hem
aanstonds op hun schouders, en bij het verlaten der kamer hoorde men een
vreeselijke stem, zoo sterk de barbier het maar kon uiten, niet die van den
ezelszadel, maar de andere, die zeide : cRidder van de Droevige Figuur ! de gevangenschap, waarin gij staat, moge u geen verdriet veroorzaken want zoo
behoort het om des te spoediger het avontuur te volbrengen, waarin uw groote
moed u plaatste : hetwelk zal voltooid zien wanneer de woedende Manchaansche
leeuw met de witte Tobosijnsche duif bijeen zullen slapen, nadat zij hun trotsche
nekken zullen gekromd hebben onder het zoete huwelijksjuk : uit welke ongehoorde vereeniging de wilde welpen in het licht der wereld zullen verschijnen,
olie de roofzieke klauwen van den dapperen vader zullen navolgen ; dit zal zijn
alvorens de vervolger der vluchtende nymph tweemaal met zijn snellen en natuurlijken loop zijn bezoek zal hebben gebracht aan de schitterende sterrebeelden.
En gij, edelste en gehoorzaamste schildknecht, die ooit een degen had aan den
draagband, baard om de kin en reuk in de neusgaten, het strekke u niet tot
verslapping noch misnoegen, aldus voor uw oogen de bloem der dolende ridderschap te zien wegvoeren : want spoedig zult gij u, indien het den Schepper der
wereld behaagt, zoo hoog en zoo verheven zien, dat gij u zelven niet kent, en
de beloften zullen niet bedrogen uitkomen, welke uw goede heer u gedaan
heeft ; ik verzeker u ook vanwege de wijze Leugenaroniana, dat uw loon u zal
betaald worden, zooals gij het metterdaad ondervinden zult ; volg de voetstappen
van den dapperen en betooverden ridder, want gij behoort bij elkander te
blijven ; en daar het mij niet geoorloofd is iets meer te zeggen, vaart wel, want
ik keer weder naar de plaats, die ik weet.
En aan het slot der voorspelling verhief hij zijn stem ter geschikter plaatse
en deed haar daarna op zoo zachten toon dalen, dat zelfs zij, die van de grap
wisten, op het punt waren van te gelooven, dat het waarheid was, wat zij
hoorden. Don Quichote was getroost door deze voorspelling, want dadelijk begreep hij geheel en al haar beteekenis en zag, dat men hem beloofde, dat hij
zich in een heilig en verschuldigd huwelijk vereenigd zou zien met zijn beminde Dulcinea van Toboso, uit wier gelukkigen schoot de welpen zouden
voortkomen, zijn zonen namelijk, ter onvergankelijke eere van de Mancha ; en
dit vasten zeker geloovende, verhief hij zijn stem en een diepen zucht slakende,
zeide hij : (0 gij, wie gij ook zijn moogt, die mij zooveel goeds hebt voorspeld,
ik verzoek u, dat gij in mijn naam den wijzen toovenaar, die met mijn zaken
belast is, verzoekt, dat hij mij niet in de gevangenis laat omkomen, waarheen
men mij thans wegvoert, totdat ik de zoo blijde en onvergetelijke beloften
vervuld zie, welke mij hier gedaan zijn ; want als dit zoo is, zal ik op de
kwellingen van mijn kerker roemen en deze ketenen licht achten, die mij boeien,
noch voor een hard veldleger houden, dat, waarop men mij nederlegt, maar
voor een zacht kussen en een gelukkig bruidsbed; en wat betreft den troost
voor Sancho Panza, mijn schildknecht, ik vertrouw van zijn braafheid en goede
handelwijze, dat hij mij niet zal verlaten in voor- noch tegenspoed, want indien
het door zijn of door mijn rampen niet gebeurt, dat ik hem het eiland kan
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geven of iets anders dat er tegen opweegt en dat ik hem beloofd heb, kan
ten minste zijn loon niet te loor gaan, want in mijn testament, dat reeds gemaakt is, heb ik verklaard wat hem moet gegeven worden, niet naar zijn vele
en goede diensten, maar naar mijn vermogen.)
Sancho Panza maakte een zeer beleefde buiging en kuste hem de beide handen, want ééne kon niet, daar zij te zamen waren vastgebonden. Aanstonds
namen zij de kooi op hun schouders en plaatsten haar op de ossenkar.

HOOFDSTUK XLVII.

Over de wonderlijke wijze, waarop de betooverde Don Quichote
van de Mancha weggevoerd werd, met andere
merkwaardige gebeurtenissen.
Toen Don Quichote zich op deze wijze in een kooi en boven op de kar
zag, zeide hij : tVele en zeer gewichtige geschiedenissen heb ik gelezen van
dolende ridders, maar nooit heb ik gelezen, gezien of gehoord, dat men de
betooverde ridders op deze wijze wegvoert en met het gemak dat deze trage
en langzame beesten beloven ; steeds toch pleegt men hen door de lucht weg
te voeren met zeldzame vlugheid, gehuld in een donkeren en duisteren wolk op
in een vurige kar of wel op een gevleugeld paard of ander dergelijk dier
maar dat men mij thans op een ossenkar vervoert, dit brengt mij, bij den
Hemel, in de war ; maar misschien moeten de ridderschap en betooveringen
van deze tijden een anderen weg volgen, dan de oude deden; en het zou ook
kunnen wezen, dat, gelijk ik een nieuw ridder in de wereld ben en de eerste,
die de reeds vergeten uitoefening van de avontuurlijke ridderschap heb opgewekt, zoo ook weder andere soorten van betoovering zijn uitgevonden en andere
wijzen om de betooverden weg te voeren. Wat dunkt u hiervan, zoon Sancho ?)
tIk weet niet, wat mij dunkt,) antwoordde Sancho, daar ik zoo belezen
niet ben als u in de dolende geschriften ; met dat al zou ik echter durven bevestigen en zweren, dat die spoken, die hier rond loopen, in het geheel niet
katholiek zijn.)
(Katholiek ! hemelsche goedheid!) antwoordde Don Quichote, (hoe kunnen
zij katholiek zijn, daar het alle duivels zijn, die spookachtige lichamen hebben
aangenomen om dit te komen doen en mij in dezen staat te brengen ? en als
gij u van de waarheid wilt overtuigen, raak hen dan aan en betast hen, en gij
zult zien, dat zij geen lichamen hebben dan van lucht en dat zij uit niets meer
bestaan dan schijn.)
tBij den Hemel, heer,, hernam Sancho, tik heb hen reeds aangeraakt : en
die duivel, die daar heengaat, zoo netjes, is stevig in het vleesch en heeft nog
een eigenschap, die zeer verschilt van die ik heb hooren zeggen, dat de duivels,
bezitten ; naar men zegt, rieken zij allen naar zwavel en anderen slechten reuk ,
maar deze riekt een halve mijl ver naar amber.)
Dit zeide Sancho van Don Ferdinand, die, een heer zijnde, zal geriekt hebben
naar hetgeen Sancho zeide. iVerwonder u daar niet over, vriend Sancho,' antwoordde Don Quichote, twant gij moet weten, dat de duivels veel kennis
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hebben, en ofschoon zij reuken met zich brengen, rieken zij naar niets, daar
het geesten zijn, en als zij rieken, kunnen zij niet rieken naar goede dingen,
maar naar leelijke en stinkende, en de reden is, dat, daar zij, waar zij ook zijn
mogen, de hel medebrengen en geen soort van eenige verlichting in hun pijnigingen kunnen ondervinden, terwijl een aangename geur iets is, dat verheugt
en verkwikt, het niet mogelijk is, dat zij naar iets goeds rieken ; en indien het
u voorkomt, dat die duivel, waarvan gij spreekt, naar amber riekt, dan bedriegt gij u of hij wil u bedriegen, door te maken, dat gij hem niet voor een
duivel houdt.»
Al deze gesprekken hadden tusschen meester en dienaar plaats, en Don
Ferdinand en Cardenio, vreezende, dat Sancho volkomen achter de toedracht
hunner uitvinding zou komen, welke hij al mooi begon te gissen, besloten hun
vertrek te verhaasten, en den waard op zijde roepende, bevalen zij hem Rosinante
te zadelen en Sancho's ezel op te tuigen, hetgeen hij met veel vlugheid verrichtte.
Intusschen had de Pastoor een afspraak gemaakt met de schutters, dat zij hem
zouden begeleiden tot aan zijn dorp, waarvoor hij hun een zekere som daags
zou geven. Cardenio hing aan den zadelboom van Rosinante aan den eersen
kant het schild en aan den anderen het scheerbekken en gaf door teekenen aan
Sancho te kennen, dat hij zijn ezel moest bestijgen en Rosinante bij den teugel
nemen ; hij plaatste aan beide zijden der kar twee schutters met hun geweren;
voordat de kar zich echter in beweging zette, kwamen de waardin, hare dochter
en Maritórnes naar buiten om van Don Quichote afscheid te nemen, veinzend
te schreien van droefheid over zijn ongeval, doch Don Quichote zeide tot haar :
tWeent niet, goede dames, want al deze ongelukken zijn verbonden aan het beroep dat ik uitoefen, en waren deze rampen mij niet overkomen dan zou ik
mij niet voor een vermaard dolend ridder gehouden hebben : den ridders van
weinig naam en faam overkomen nooit dergelijke gevallen, want er is niemand
ter wereld, die aan hen denkt ; wel aan de dapperen, wier deugd en dapperheid
benijd worden door vele Vorsten en door vele andere ridders, die langs slechte
wegen de goede zoeken te verderven. Maar met dat al is de deugd zoo machtig,
dat zij alleen en op zich zelve, ondanks de zwarte kunst, zooals haar. uitvinder
Zoroaster haar kende, als overwinnaar zal verschijnen uit elke verdrukking en
haar licht in de wereld verspreiden, gelijk de zon het aan den hemel doet. Vergeef mij schoone dames, als ik u onnadenkend eenige beleediging heb aangedaan
want met mijn weten en bewustzijn deed ik het nooit iemand ; bidt God ook,
dat Hij mij verlosse uit deze boeien, waarin de een of ander slecht gezinde
toovenaar mij gebracht heeft, want wanneer ik er mij van bevrijd zie, zullen mij
nooit de diensten uit het geheugen gaan, welke gij mij in dit kasteel hebt bewezen, om ze dankbaar te erkennen, te vergelden en te beloonen gelijk zij

verdienen
Terwijl de dames van het kasteel dit gesprek hielden met Don Quichote,
namen de Pastoor en de barbier afscheid van Don Ferdinand en zijn vrienden,
en van den kapitein en zijn broeder, en van al die gelukkige dames, bijzonder
van Dorothea en Lucinda. Allen omhelsden elkander en beloofden elkander bericht te zullen geven van hun lotgevallen, terwijl Don Ferdinand tot den Pastoor
zeide, waar hij hem moest schrijven om hem te melden, hoe het met Don Quichote was afgeloopen, hem verzekerend, dat niets hem meer genoegen zou doen

dan dit- te weten en .dat hij hem ook bericht zou doen geworden van alles wat
hij zag, dat hem genoegen kon doen, zoowel ten opzichte van zijn huwelijk als
omtrent den doop van Zoraida, en hoe het ging met Don Lodewijk, benevens
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de terugkomst van Lucinda in haar woning. De Pastoor beloofde alles wat me n
hem verzocht met alle nauwkeurigheid te zullen doen. Nogmaals omhelsde men
elkander en weder betuigde men elkander zijn vriendschap. De waard naderde
den Pastoor en gaf hem eenige papieren, zeggende, dat hij ze gevonden had i n
de voering van het valies, waarin de novelle van de Onbetamelijke Nieuwsgierigheid gevonden was, en dat, nu zijn eigenaar daar niet meer heen was gekomen,
hij alles maar mede moest nemen, daar hij zelf, niet kunnende lezen, het niet
begeerde.
De Pastoor bedankte hem, en ze openend, zag hij dadelijk, dat het begin van
het handschrift luidde : Novelle van Rinconete en Cortadillo : waaruit hij; zag, dat
het een novelle was en giste, dat, daar die van de Onbetamelijke Nieuwsgierigheid goed geweest was, deze het ook wel zou zijn, daar het zou kunnen wezen,
dat zij allen van een en denzelfden schrijver waren ; en zoo behield hij haar,
met het voornemen om haar te lezen, wanneer hij daartoe gelegenheid vond.
Hij steeg te paard, alsmede zijn vriend de barbier, hun makkers, opdat zij niet
aanstonds door Don Quichote herkend zouden worden, en zij begaven zich op
weg achter de kar, en de orde, welke zij in acht namen, was deze : eerst kwam
de kar, begeleid door haar meester ; aan weerszijde gingen de schutters,, zooals
gezegd is, met hun geweren ; daarop volgde Sancho Panza op zijn ezel, Rosinante
bij den teugel houdende ; achter dezen allen kwamen de Pastoor en de barbier
op hun sterke muildieren, het gelaat bedekt, zooals gezegd, en met een deftige
en kalme houding, niet vlugger doorstappend dan de langzame tred der ossen
toeliet. Don Quichote zat in de kooi, met gebonden handen, uitgestrekte beenen
en vastgesnoerd aan de traliën, z n 6 stil en zoo geduldig, dat hij geen mensch
van vleesch, maar een beeld van steen scheen te zijn, en aldus legden zij met
die langzaamheid en stilte ongeveer twee mijlen af, toen zij in een dal kwamen,
dat den ossendrijver een geschikte plaats voorkwam om rust te nemen en de
ossen te voederen ; toen hij dit echter aan den Pastoor mededeelde, was de
barbier van gevoelen, dat men nog iets verder moest reizen, daar hij wist, dat
achter een hoogte, die zich dicht daarbij vertoonde, een dal lag met meer gras
en veel beter dan waar zij nu stil wilde houden. Men volgde het gevoelen van
den barbier en zoo zette men den weg voort. Intussen wendde de Pastoor het
hoofd om, en zag, dat achter hem ongeveer zes of zeven mannen aankwamen,
te paard, goed gekleed en toegerust, door welke zij weldra ingehaald werden,
daar zij reisden, niet met de bedaardheid en kalmte der ossen, maar op muildieren van Domheeren en verlangend om spoedig, v66r het middagslaapje, aan
de herberg te komen, die zich minder dan een mijl ver van daar vertoonde. De
ijverigen kwamen bij de luien, men groette elkander hoffelijk en een der aangekomene, die, om kort te gaan, een Domheer van Toledo was en de heer der
overigen, die hem vergezelden, den wel overlegden optocht ziende van de kar,
de schutters, Sancho, Rosinante, Pastoor en barbier, en vooral Don Quichote,
in een kooi geplaatst en gebonden, kon niet nalaten te vragen wat het beteekende,
dien man op die wijze te vervoeren , ofschoon hij reeds begrepen had, de kenteekenen der schutters ziende, dat het een roover of andere boef moest zijn,,
wiens bestraffing de heilige Hermandad aanging.
Een der schutters, aan wien de vraag gedaan werd, antwoordde. aldus : `Mijnheer, wat het beteekent, dat deze heer op deze wijze reist, mag hij zelf zeggen,
want wij weten het niet.)
Don Quichote hoorde dit gesprek en zeide : r Zijt gij, heeren en ridders, soms
bedreven en ervaren in de dolende ridderschap ? Want indien gij dit zijt, zal ik,
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u mijn rampen mededeelen, zoo niet, dan behoef ik mij ook niet te vermoeien
met ze te verhalen.
Middelerwijl war en de Pastoor en de barbier, ziende dat de reizigers met Don
Quichote van de Mancha in gesprek waren, reeds naderbij gekomen, ten einde
zoo te antwoorden, dat hun list niet ontdekt werd. De Domheer antwoordde op
hetgeen Don Quichote zeide : «Waarlijk, broeder, ik weet meer van de ridderboeken, dan van de Sumulas van Villalpande ; zoodat, indien er niet meer vereischt wordt dan dit, gij mij gerust kunt mededeelen wat gij begeert.»
«In Gods naam,' hervatte Don Quichote ; «daar dit zoo is, moet gij, mijnheer de ridder, weten, dat ik in deze kooi betooverd zit door den nijd en het
bedrog van booze toovenaars : de deugd toch wordt meer vervolgd door de
boozen dan bemind door de goeden ; ik ben een dolend ridder en niet van die,
wier namen de faam zich nooit herinnerde om ze in hare gedachtenis te vereeuwigen, maar van die, welke in weerwil van den nijd zelven en van alle Magiers die Perzië, Brahmanen, die Indië, en Gymnosophisten, die Aethiopie voortbracht, zijn naam moet plaatsen in den tempel der onsterfelijkheid, opdat hij
diepe ten voorbeeld en toonbeeld in de toekomstige eeuwen, waaraan de dolende
ridders de voetstappen mogen zien, die zij volgen moeten, als zij het toppunt
en de eervolle hoogte der wapenen willen bereiken.»
Mijnheer Don Quichote van de Mancha spreekt de waarheid," zeide de
Pastoor, ,,daar hij op dezen wagen betooverd zit, niet om zijn wandaden en
zonden, maar door de booze bedoelingen van wie de deugd verdriet en de dapperheid vertoornt. Deze is, mijnheer, de Ridder van de Droevige Figuur, als gij
„

hem reeds te eeniger tijd hebt hooren noemen, wiens dappere daden in brons

en eeuwig marmer zullen gegrift worden, hoe zich ook de nijd inspanne met ze
te verduisteren en de kwaadwilligheid met ze te bedekken."
Toen de Domheer zoowel den gevangene als den vrije in dezen stijl hoorde
spreken, was hij op het punt van zich te kruisen van verbazing en hij kon niet
begrijpen wat hem overkomen was, en in dezelfde verwondering waren allen, die
met hem reisden. Sancho Panza, dle genaderd was om het gesprek aan te
hooren, zeide hierop, ten einde het wat te kruiden : „Nu heeren, men moge mij
liefhebben of haten om hetgeen ik zeg, maar het geval is eigenlijk, dat mijnheer
Don Quichote even betooverd is als mijn moeder : hij is bij zijn volle verstand,
hij eet en drinkt, en doet zijn behoeften evenals de overige menschen, en zooals hij ze gisteren deed, voor men hem in de kooi zette. Daar dit nu zoo is,
hoe wil men mij dan doen begrijpen, dat hij betooverd is, want ik heb vele
menschen hooren zeggen, dat betooverde lieden niet eten, noch slapen, noch
spreken, en mijn meester zal, wanneer men hem niet hindert, meer praten dan
dertig procureurs."
En zich omkeerend om den Pastoor aan te kijken, ging hij voort, zeggende :
,,U, Mijnheer de Pastoor, mijnheer de Pastoor ! denkt, dat ik u niet ken ? en
zoudt gij meenen, dat ik niet doorzie en raad, waar die nieuwe betooveringen
op uit zullen loopen ? wees overtuigd, dat ik u ken, al bedekt gij uw gelaat, en
wees overtuigd, dat ik uw begrijp, al ontveinst gij uw listen. Maar waar de
nijd regeert, kan de deugd niet leven, en waar spaarzaamheid is, is geen mildheid. Ik verwensch den duivel, want had u eerwaarde het niet belet, dan zou
dit thans het uur zijn, waarin mijn meester gehuwd was met de Infante Micomicona, en ik ware minstens een graaf, daar niet anders kon verwacht worden,
zoowel van de goedheid van mijnheer van de Droevige Figuur, als van de
grootte mijner diensten ; maar ik zie al, dat het waar is wat men hier te lande
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zegt, dat het rad van fortuin sneller loopt dan een molenrad, en dat zij, die
gisteren boven op de gevels stonden, heden op den grond liggen. Het spijt
mij om mijn vrouw en kinderen, die, daar zij konden en moesten verwachten
hun vader door zijn deur te zien binnenkomen, als gouverneur of onderko ning
van een eiland of een koninkrijk, hem nu zullen zien binnenkomen als stalknecht. Alles wat ik gezegd heb, mijnheer Pastoor, is alleen om bij u aan te
dringen om uw geweten te laten spreken over de slechte behandeling, die gij
mijnheer aandoet ; pas op, dat God u in het volgend leven geen rekenschap
vraagt over deze gevangenneming van mijn meester, eu al de hulpverleeningen
en weldaden op uw verantwoording neemt, welke mijnheer Don Quichote nalaat te verrichten gedurende den tijd dat hij gevangen zit."
,,Doe wat olie in de lamp !" riep nu de barbier : „zijt ook gij, Sancho, van
dezelfde broederschap uws meesters ? zoo waar de Heer leeft, ik geloof, dat gij
hem gezelschap moet houden in de kooi en gij even betooverd moet worden
als hij, voor zoover gij behebt zijt met zijn denkbeelden en zijne ridderschap.
Te kwader ure wordt gij gepaaid door zijne beloften en te kwader ure raakten
uw hersens op hol over het eiland, waarnaar gij zoo verlangt."
,,Ik ben door niemand gepaaid," antwoordde Sancho, „en ik ben de man
niet om mij te laten paaien door den regeerenden Koning en al ben ik arm,
ik ben een oud Christen en aan niemand iets schuldig, en wanneer ik naar
eilanden verlang, anderen verlangen wel naar erger dingen ; iedereen is de zoon
zijner daden, en daar ik een man ben, kan ik nog wel eens Paus worden, laat
staan dan Gouverneur van een eiland, te meer daar mijnheer er zooveel kan
veroveren, dat hij menschen te kort komt om ze aan te geven. Let wel op
hetgeen gij zegt, mijnheer de barbier, want het zit hem niet in het baardscheren
maar er is nog eenig onderscheid tusschen Peter en Peter. Ik zeg dit, omdat
wij elkander allen kennen, en men moet met mij niet valsch dobbelen ; en wat
de betoovering van mijnheer betreft, God weet de waarheid, en hierbij blijve
het, want het is beter om dit punt maar niet aan te roeren."
De barbier wilde Sancha niet antwoorden, opdat hij door zijn onnnoozele
praat niet aan het licht zou brengen wat hij en de pastoor zoozeer zochten te
bedekken, en uit dezelfde vrees had de Pastoor tot den domheer gezegd, dat hij
wat vooruit moest rijden en hij hem dan het geheim van den man in de kooi
zou mededeelen, alsmede andere dingen, die hem genoegen zouden doen. De
domheer deed zulks en reed vooruit met zijn bedienden en met hem : hij luisterde
met aandacht naar alles wat hij hem wilde zeggen van den stand, het leven, de
dwaasheid en gewoonten van Don Quichote, hem in korte woorden het begin
en de oorzaak van zijne buitensporigheid verhalend, met den geheelen loop
zijner lotgevallen, totdat men hem in deze kooi gezet had toe, alsmede het
voornemen, dat men had om hem naar zijn woonplaats te brengen, ten einde
te zien of men door eenig middel genezing voor zijn dwaasheid kon vinden. De
bedienden en de domheer waren opnieuw verwonderd over de vreemde geschiedenis van Don Quichote, en na haar geheel gehoord te hebben, zeide hij :
waarlijk, mijnheer Pastoor, ik vind, wat mij betreft, dat die boeken, die men
ridderromans noemt, nadeelig zijn in den staat, en ofschoon ik, medegesleept
door ledigheid en valschen smaak, ongeveer het begin heb gelezen van de
meeste, die gedrukt zijn, heb ik mij nooit kunnen schikken om er een te lezen
van het begin tot het einde ; mij dunkt, dat zij, meer of min, allen hetzelfde
zijn en dat dit niet meer in
i heeft dan dat, en het een dan het ander ; naar het mij ook
toeschijnt, behoort die soort van schrijven en samenstellen tot die der fabelen, welke
„
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men Milesische noemt; het zijn dwaze vertelsels, die alleen bedoelen te vermaken en
niet te onderrichten, in tegenstelling van wat de gelijkenissen doen, die zoowel vermaken als onderrichten ; en aangenomen, dat de voornaamste bedoeling van dergelijke
boeken het vermaken zij, weet ik niet, hoe zij dit kunnen bereiken, daar zij
vol zijn van groote en buitensporige dwaasheden ; het vermaak toch, dat in de
ziel ontstaat, moet komen van de schoonheid en overeenstemming, die zij ziet
of aanschouwt in de dingen, welke het gezicht of de verbeelding haar voor
oogen stelt, en al wat leelijkheid of wanstaltigheid in zich heeft, kan ons
geenerlei genoegen veroorzaken. Welke schoonheid nu kan er wezen of welke
evenredigheid van de deelen met het geheel en van het geheel met de deelen,
in een boek of fabel, waarin een knaap van zestien jaren een houw toebrengt
aan een reus als een toren en hem in twee helften hakt als ware hij van deeg
En hoe, wanneer zij ons een veldslag willen schilderen, na gezegd te hebben,
dat er van de zijde der vijanden een millioen strijders was ? Wanneer de held
van het boek maar tegen hen is, dan moeten wij met geweld, hoe het ons ook
hindert, hooren, dat die en die ridder de overwinning behaalde, alleen door de
kracht van zijn sterken arm ! En wat zullen wij voorts zeggen van de gemakkelijkheid, waarmede eene erfelijke Koningin of Keizerin zich overgeeft aan
een dolend en onbekend ridder ? Welk verstand, als het niet geheel barbaarsch
en onbeschaafd is, kan genoegen hebben in het lezen, dat een groote toren
vol ridders op de zee voort gaat als een schip voor den wind en heden overnacht in Lombardije en morgen ontwaakt in de landen van Priester Jan der
Indiën of in andere, die Ptolomaeus nooit ontdekte, noch Marco Polo zag
En als men mij hierop antwoordde, dat degenen, die zulke boeken samenstellen,
ze schrijven als verdichtsels, en dat zij dus niet verplicht zijn, te letten op
kieschheden of waarheid, zou ik hen moeten antwoorden, dat het verdichtsel
des te beter is naarmate het waarschijnlijker is, en des te meer bevalt, als het
meer heeft van het twijfelachtige en mogelijke. Verdichte fabelen moeten binnensluipen in het verstand van hen, die ze lezen, zoo geschreven wordende, dat
zij, onmogelijkheden gemakkelijk makende, grootheden vereffenende, de zielen
verontrustende, zoozeer verbazen, ontrusten, vervroolijken en onderhouden, dat
verwondering en genoegen te zamen gelijken tred houden ; al deze dingen nu
zal hij niet kunnen doen, die de waarschijnlijkheid en de nabootsing verwaarloost, waarin de volmaaktheid bestaat van wat er geschreven wordt. Ik heb
nooit een ridderroman gezien, die een afgerond geheel van een verdichtsel bevatte met al zijn deelen, zoodat het midden overeenstemde met het begin en
het einde met het begin en het midden ; maar men stelt ze samen uit zooveel
deelen, dat men meer de bedoeling schijnt te hebben eene Chimaera te maken
of een monster, dan een geëvenredigde gedaante te vormen. Buitendien zijn zij
in stijl hard, in daden ongelooflijk, in liefdesgevallen onzedelijk, in hoffelijkheid
mistastend, breed in de veldslagen, dwaas in de redeneeringen, buitensporig in
de reizen en kortom ontdaan van alle verstandige vinding, en daarom waard
om uit den Christelijken staat gebannen te worden als nutteloos volka
De Pastoor luisterde met groote opmerkzaamheid en hij kwam hem voor als
een man van gezond verstand, die gelijk had in alles wat hij zeide, en zoo
zeide hij, dat, daar hij van hetzelfde gevoelen was als hij, en een hekel had
aan de ridderromans, hij ze van Don Quichote alle verbrand had, die vele
waren, en hij vertelde hem het onderzoek, dat hij aangaande hen had ingesteld
en welke hij ten vore gedoemd en in het leven gespaard had, waarover de
domheer niet weinig lachte en zeide, dat hij, met al het kwaad, dat hij van

Don Quichote verzoekt het HertogeJijk Paar verlof.
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die boeken gezegd had, er één goed ding in vond, namelijk het onderwerps
dat zij aanboden voor een gezond verstand om er zich in te kunnen vertoonen,
want dat zij een ruim en breed veld opleverden, waarover zonder eenig beletsel de pen kon loopen, schipbreuken, stormen, ontmoetingen en veldslagen
beschrijvend, een dapper veldheer schilderend met al de begaafdheden, welke
vereischt worden om dit te zijn, hem voorstellend als voorzichtig, de listen
zijner vijanden voorkomend, en een welsprekend redenaar, zijn soldaten aanradend of afradend, rijp in beleid, vlug in het beslotene, even dapper in het
afwachten als in het aanvallen"; nu eens een klagelijke en treurige gebeurtenissen
schilderend, dan weder een vroolijk en ongedacht voorval ; hier een zeer schoone
dame, eerbaar, verstandig en zedig, daar een Christenridder, dapper en wellevend ; ginds een buitensporigen snoevenden barbaar, elders een hoffelijk,
dapper en voorzichtig vorst ; voorstellende deugd en trouw van leenmannen,
grootheid en gunst van heeren ; nu kan hij zich een uitnemend sterrekundige,
dan een aardrijkskundige toonen, dan een toonkunstenaar, dan als kundig in
staatszaken, ja soms zal de gelegenheid zich voordoen om zich een zwarten
kunstenaar te toonen, als hij wil. Hij kan de listen van Ulysses vertoonen, de
vroomheid van Aeneas, de dapperheid van Achilles, de rampen van Hektor,
de verraderijen van Sinon, de vriendschap van Euryalus, de mildheid van
Alexander, de krijgskunde van Caesar, de grootmoedigheid en oprechtheid van
Trajanus, de getrouwheid van Zophyrus, het beleid van Cato, in één woord alle
eigenschappen, die een groot man volmaakt kunnen maken, ze nu eens in éénen
vereenigend, dan eens ze onder velen verdeelend ; en als dit gedaan wordt met
gemakkelijkheid van stijl en met vernuftige vinding, welke zooveel mogelijk naar
waarheid streeft, zal hij zonder twijfel een weefsel vormen van bonte en schoone
draden geweven, dat, als het voltooid is, zooveel volmaaktheid en schoonheid
vertoont, dat het het hoogste doel bereikt, waarnaar in geschriften gestreefd
wordt, namelijk tegelijkertijd te vermaken en te leeren, zooals ik reeds gezegd
heb, terwijl de losse schrijftrant van die boeken gelegenheid geeft dat de schrijver zich kan vertoonen episch, lyrisch, tragisch en komisch met al de onderdeelen, welke de hoogst zoete en aangename dichtkunst en welsprekendheid in
zich bevatten, daar het epos zoowel kan geschreven worden in proza als in
verzen.

HOOFDSTUK. XLVIII.
Waarin de Domheer de ridderromans verder behandelt, met
andere zaken, zijn verstand waardig.
(Het is zooals u zegt, mijnheer de Domheer,» zeide, de Pastoor, ten om
deze reden zijn zij te berispenswaardiger die tot dusverre dergelijke boeken
hebben samengesteld, zonder te letten op gezonde redeneering, noch op de
kunst en regelen, waardoor zij zich konden laten leiden en zich beroemd maken
in proza, gelijk de twee prinsen van de Grieksche en Latijnsche poëzie het in
verzen zijn.»
tIk ten minste,» hernam de domheer, ben in verzoeking geweest om een
ridderroman te schrijven, met inachtneming van al de punten, die ik heb aanDON QUICHOTE.
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geduid ; en om de waarheid te zeggen, heb ik reeds meer dan honderd vellen
beschreven, en om de proef te nemen, of zij aan mijn meening er van beantwoordden, heb ik ze medegedeeld aan mannen, die het lezen van zulke
boeken hartstochtelijk beminden, geleerden en verstandigen, alsmede aan anderen,
onkundigen, die alleen geven om het genoegen van buitensporigheden te vernemen, en van allen heb ik een vleiende goedkeuring ondervonden ; toch ben
ik niet verder voortgegaan, zoowel omdat het mij voorkomt, dat ik iets doe,
dat niet met mijn beroep overeenstemt, als omdat ik zie, dat het getal der
onnoozelen grooter is dan dat der verstandigen, en dat, hoewel het beter is
geprezen te worden door de weinige wijzen dan bespot door de vele dwazen
ik mij niet wil onderwerpen aan het verwarde oordeel van de ingebeelde,
hoop, op welke het lezen van dergelijke boeken voor het grootste gedeelte
nederkomt. Wat mij echter het meest uit de handen nam, ja zelfs uit de gedachte om het te voltooien, was een redeneering, die ik met mijzelven hield,
en genomen was uit de blijspelen, die thans vertoond worden : indien, zoo dacht
ik, de blijspelen, die men thans gaat zien, zoowel de verdichte, als de geschiedkundige, allen of meestal erkende zotheden zijn en dingen, die kop noch staart
hebben, en indien de groote hoop ze desondanks met genoegen hoort en goedkeurt, terwijl zij zoover verwijderd zijn van goed te wezen ; indien voorts de
schrijvers, die ze maken, en de tooneelspelers, die ze vertoonen, zeggen, dat
zij zoo moeten wezen, omdat de menigte ze zoo verlangt en niet anders, en
dat degenen, die een plan hebben en de verdichting volgen, zooals de kunst
vereischt, alleen dienen voor vier verstandigen, die ze begrijpen, terwijl al de
overigen buiten staat zijn hunne kunstigheid te vatten, terwijl zij er meer aan
hebben als zij hun brood verdienen aan de meerderheid, dan een goeden naam
aan de minderheid : zal het op die wijze ook met mijn boek gaan, nadat ik
mij de wenkbrauwen zal hebben verschroeid bij het vasthouden aan de straksgenoemde regels, en ik zal ten slotte de snijder zijn, die lapt en het garen
toegeeft ; en ofschoon ik soms getracht heb de tooneelspelerste overreden, dat
zij zich bedriegen in de meening, welke zij koesteren, en zij meer menschen
gouden lokken en meer roem inoogsten, als zij blijspelen vertoonden, die de
kunst volgden, dan wel zulke buitensporige, zijn zij echter zoo gehecht en vastgekleefd aan hunne meening,dat er geen reden of overtuiging is, die er hen
van losmaakt. Ik herinner mij, dat ik eens tot een dier halsstarrigen zeide :
«Zeg mij eens, herinnert gij u niet, dat eenige jaren geleden in Spanje drie
treurspelen vertoond werden, welke een vermaard dichter dezer landen maakte
en die zoo waren, dat zij allen, die zij hoorden, in bewondering, genoegen en
ontroering brachten, zoowel de onnoozelen als de verstandigen, zoowel uit de
groote hoop, als uit de uitverkorenen, en dat zij met hun drieën meer geld
aan de vertooners bezorgden dan dertig van de beste, welke sinds dien tijd
gemaakt zijn ?»
Zonder twijfel,' antwoordde de tooneelspeler, dien ik bedoel «bedoelt u de
Isabella, de Phyllis en de Alexandra.,
«Die bedoel ik,» was mijn antwoord, «zie nu eens, of zij niet goed de lessen
der kunst in acht namen, en of zij, door ze in acht te nemen, nalieten te
schijnen wat zij waren en de geheele wereld te bevallen : zoodat de schuld niet
ligt aan de groote hoop, dat hij dwaasheden verlangt, maar aan wie niets
anders weten te vertoonen. Zoo was ook geen dwaasheid De gewrokene ondankbaarheid, noch bevatte ze de Numancia, noch werd er een gevonden in
den Verliefden koopman en evenmin in de Genegen vriendin, noch in eenige
,
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andere, die door sommige verstandige dichters zijn gemaakt tot hun roem en vermaardheid en tot voordeel van hen die ze vertoond hebben :» en andere zaken
voegde ik hierbij, waardoor ik hem naar mijn meening min of meer in de war
bracht, maar niet voldaan of overtuigd genoeg om hem uit zijn verkeerde
meening te halen.»
(U heeft een onderwerp aangeraakt, mijnheer Domheer,» zeide nu de Pastoor,
eclat in mij een ouden hekel heeft opgewekt, dien ik heb aan de blijspelen,
welken tegenwoordig vertoond worden, zoodat hij dien evenaart, welke ik aan
de ridderromans heb : daar het blijspel, naar het gevoelen van Tullius, moet
wezen een spiegel van het menschelijk leven, een voorbeeld voor de zeden en
een beeld der waarheid, zoo zijn degenen die thans vertoond worden, spiegels
van dwaasheden, voorbeelden van zotheden en toonbeelden van ongebondenheid. Welke grootere dwaasheid toch kan er zijn in het onderwerp, dat wij behandelen, dan dat een kind in de luren voorkomt in het eerste tooneel van
het eerste bedrijf en dat hij in het tweede reeds optreedt als een man met een
baard ? En welke grooter, dan dat men ons een dapperen grijsaard schildert
en een lafhartigen jonkman, een redeneerenden lakei, een raadgevenden edelknaap, een koning zakkedrager en een prinses schoonmaakster ? Wat zal ik
vervolgens zeggen van de wijze, waarop zij letten op de tijden, waarin de
handelingen, die zij voorstellen, kunnen of zouden kunnen voorvallen, behalve
dat ik een blijspel gezien heb, waarvan de eerste dag begon in Europa, de
tweede in Azië, de derde eindigde in Afrika, en had het uit vier dagen bestaan,
dan zou zelfs de vierde in Amerika zijn afgeloopen, zoodat de handeling geschied zou zijn in al de vier werelddeelen. En indien de navolging het voornaamste is wat het blijspel moet bevatten, hoe is het dan mogelijk, dat men
Benig middelmatig verstand voldoe, wanneer men een handeling verdicht,
welke voorvalt ten tijde van koning Pepyn en Karel den Grooten en aan denzelfden, die er de voornaamste rol in vervult, toeschrijft, dat hij keizer Heraclius
was, die met het kruis zijn intrede in Jeruzalem deed en het Heilig Graf veroverde, gelijk Godfried van Bouillon, terwijl er een oneindig verschil van jaren
ligt tusschen den een en den ander, zoodat, terwijl het blijspel gebouwd is op
een verdichte gebeurtenis, er geschiedkundige waarheden aan worden toegeschreven en brokstukken in gemengd, overkomen aan onderscheidene personen en
tijden, en dit niet met waarschijnlijke kunstgrepen, maar met blijkbare dwalingen, in alle opzichten onvergeeflijk. En het ergste is, dat er weetnieten zijn,
die ,zeggen, dat dit het volmaakte is en het overige kieskeurigheid. En dan als
wij komen aan de godsdienstige blijspelen ! Hoeveel valsche wonderen verdicht
men daarin ! welke apocryphe en verkeerd begrepen zaken, aan den eenen heilige
de wonderen toeschrijvend van den anderen ! en zelfs in die van het gewone
leven vermeten zij zich wonderen te doen, zonder meer eerbied of ontzag, dan
dat het hun dunkt, dat daar zulk een wonderwerk en verschijning, zooals zij het
noemen, goed zal staan, opdat het onkundige volk zich verbaze en in den schouwburg kome : dit alles strekt tot nadeel van de waarheid en tot minachting van
de geschiedenis,en zelfs tot schande van de Spaansche vernuften, want de
vreemdelingen, die met veel nauwkeurigheid de wetten van het blijspel in acht
nemen, houden ons voor barbaren en domooren, de ongerijmdheden en dwaasheden ziende in die, welke wij maken. Het zou ook geen genoegzame verontschuldiging hiervoor zijn, te zeggen, dat de voornaamste bedoeling, die de welgeordende staten hebben, wanneer zij toelaten, dat er openbare blijspelen vertoond worden, is om de gemeente met een ordentelijk genoegen te vermaken
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en haar somtijds af te leiden van de slechte opwellingen, welke de ledigheid
pleegt voort te brengen, en dat, daar dit met elk blijspel bereikt wordt, 't zij
goed of slecht, er geen reden is om wetten te stellen aan hen die ze maken en
vertoonen, of hen aan banden te leggen ten einde het te doen zooals het behoort, daar, zooals ik zende, met elk blijspel het doel bereikt wordt, dat men er
mede voor heeft. Want ik zou daarop antwoorden, dat dit doel zonder eenige
vergelijking veel beter zou kunnen bereikt worden met de goede blijspelen, dan
met die, welke dit niet zijn ; van het hooren namelijk van een kunstig en welgeregeld blijspel zou de hoorder thuis komen, vervroolijkt door de grappen,
onderwezen door het ernstige, verbaasd door de lotgevallen, gescherpt door de
redeneeringen, op zijn hoede door de listen, scherpzinnig door de voorbeelden,
vertoornd tegen de ondeugd en de deugd beminnend : want al deze gewaarwordingen moet het goede blijspel opwekken in de ziel van hem, die er naar
luistert, hoe boersch en dom hij ook zij : en het is volstrekt onmogelijk, dat
een blijspel, dat al die eigenschappen bezat, zou nalaten te vermaken en te
onderhouden en voldoening en genoegen te geven, veel meer dan dat, hetwelk
haar miste, zooals het grootste gedeelte dat thans vertoond wordt. En hiervan
dragen niet de dichters de schuld, die ze vervaardigen, want er zijn er sommigen onder, die zich zeer goed bewust zijn, waarin zij dwalen, en ten volle
weten wat zij doen moeten ; maar daar de blijspelen een koopwaar geworden
zijn, zeggen zij, en zij zeggen de waarheid, dat de vertooners ze niet zouden
koopen, indien zij niet van die soort waren ; en daarom doet de dichter zijn
best om zich te schikken naar hetgeen de vertooner, die hem zijn werk moet
betalen, van hem vordert. En dat dit de waarheid is, kan men zien uit de
talrijke blijspelen, die een allergelukkigst vernuft dezer landen vervaardigd heeft,
met zooveel bevalligdheid, met zooveel geestigheid, met zulke keurige verzen
met zulke gezonde redeneeringen, met zulke gepaste spreuken en kortom zoo
vol van welsprekendheid en verheven stijl, dat de wereld vol is van zijn roem
maar omdat hij zich heeft willen schikken naar den smaak der vertooners hebben
niet allen het toppunt bereikt, zooals sommige het bereikt hebben, van de volmaaktheid, die zij vereischen. Anderen vervaardigen ze zoozeer zonder te letten
op hetgeen zij doen, dat de spelers, na ze vertoond te hebben, genoodzaakt zijn
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te vluchten en zich te verwijderen, uit vreeze van gestraft te worden, zooals
dikwerf gebeurd is wegens het vertoonen van dingen, die voor sommige koningen
honend en voor sommige geslachtén onteerend waren. Maar al deze ongelegenheden zouden ophouden en nog vele andere meer, die ik niet opnoem, als er
in de hofstad een verstandig en scherpzinnig man ware, die al de blijspelen
onderzocht, vóór zij vertoond werden, niet alleen degene, die in de hofstad gemaakt werden, maar alle, die men in Spanje zou willen vertoonen, zonder wiens
goedkeuring, zegel en handteekening geen plaatselijk bestuur eenig blijspel liet
vertoonen ; op deze wijze zouden de blijspelers zorg dragen de blijspelen naar
de hofstad op te zenden en konden zij ze veilig vertoonen, en zij, die ze maken,
zouden met meer zorg en ijver toezien op hetgeen zij verrichtten, wetend, dat
hun werken het streng onderzoek zouden moeten doorstaan van een deskundige ;

op die wijze zouden er goede blijspelen gemaakt worden en op de gelukkigste
wijze het doel bereikt, dat men er mede voorheeft, zoowel het vermaak van het
volk, als de goede dunk van de vernuften van Spanje, het belang en de veiligheid der vertooners en het uitwinnen van de zorg om hen te kastijden. Indien
men nu iemand anders, of dienzelfden, belastte om de ridderromans te onderzoeken, die worden gemaakt, zouden er zonder twijfel eenige kunnen uitkomen
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met de volmaaktheid, waarvan u gesproken heeft, onze taal verrijkend met den
aangenamen en kostelijken schat der welsprekendheid, gelegenheid gevend, dat
de oude boeken verdwenen bij het licht der nieuwe, die uitkwamen tot eerlijk
tijdverdrijf, niet alleen der lediggangers maar der meest bedrijvige lieden, daar
het niet mogelijk is, dat de boog onafgebroken gespannen zij en de menschelijke
aard en zwakheid niet kan bestaan zonder een geoorloofde uitspanning."
Aan dit punt van hun gesprek waren de Domheer en de pastoor gekomen,
toen de barbier voort rijdende bij hen kwam en tot den pastoor zeide : ,,Hier,
mijnheer de licenciaat, is de plek, die ik zeide, dat goed was, om, terwijl wij
den middagslaap namen, de ossen een frisch en overvloedig voedsel te doen
vinden."
«Dat vind ik ook,' antwoordde de Pastoor, en toen hij den Domheer zeide
wat hij dacht te doen, wilde ook deze bij hem blijven, uitgelokt door de ligging
van een schoon dal, dat zich aan hun gezicht aanbood ; en dus, zoowel om
hiervan te genieten als van de gesprekken van den Pastoor, wien hij reeds genegenheid begon toe te dragen en ook om nauwkeuriger de bedrijven van
Don Quichote te leeren kennen, gebood hij eenigen zijner bedienden naar
de herberg te gaan, die zich niet ver van daar bevond, er er genoegzamen
spijsvoorraad voor allen uit mede te brengen, omdat hij besloten was daar zijn
middagslaap te nemen. Een zijner bedienden antwoordde daarop, dat de pakezel, die reeds in de herberg moest zijn, met genoeg voorraad beladen was
om niet verplicht te zijn, in de herberg iets meer te nemen dan gerst.
gAls dit zoo is,' zeide de Domheer, brengt dan al de dieren er heen en
laat den pakezel terugkomen."
Terwijl dit voorviel, kwam Sancho, ziende dat hij met zijn meester kon
spreken zonder de voortdurende tegenwoordigheid van den Pastoor en den
'barbier, die hij wantrouwde, dicht bij de kooi, waarin zijn meester zat, en
zeide hem : «Mijnheer, tot verlichting van mijn geweten moet ik u zeggen wat
er aangaande uwe betoovering voorvalt, namelijk, dat die twee, die daar rijden
met bedekte aangezichten, de Pastoor van ons dorp en de barbier zijn ; en ik
verbeeld mij, dat zij dezen list hebben verzonnen om u op deze wijze weg te
voeren uit louteren nijd, dat u hen vooruit streeft in het bedrijven van beroemde daden. Verondersteld nu, dat dit waar is, dan volgt hieruit, dat gij
niet betooverd zijt, maar gefopt en beetgenomen. Ten bewijze hiervan wil ik u
één ding vragen, en indien gij mij antwoordt, zooals ik geloof, dat gij mij antwoorden moet, dan zult gij dit bedrog inzien en overtuigd zijn, dat gij niet
betooverd zijt, maar in eene zinsbegoocheling verkeert.'
«Vraag wat gij wilt, zoon Sancho,' antwoordde Don Quichote ; tik zal u
voldoen en zooveel antwoorden als gij wilt ; maar wat gij zegt, dat degenen,
die daar met ons gaan en komen, de Pastoor en de barbier, onze dorpsgenooten
en bekenden zijn, zou het wel kunnen zijn, dat zij het schenen te zijn, maar
dat zij het werkelijk en inderdaad zijn, geloof dat volstrekt niet ! Wat gij moet
gelooven en begrijpen is, dat indien zij er op gelijken, zooals gij zegt, zij,
die mij betooverd hebben, dien schijn en gelijkenis zullen hebben aangenomen ;
het is den toovenaars gemakkelijk elke gedaante aan te nemen, die hun behaagt en zij zullen die van onze vrienden aangenomen hebben, om u gelegenheid te geven te denken, hetgeen gij denkt, en u in een doolhof van inbeeldingen te brengen, waaruit het u niet zal gelukken te ontkomen, al hadt gij
den draad van Theseus ; ook zullen zij het gedaan hebben, opdat ik in mijn
oordeel zou wankelen en niet kunnen raden vanwaar deze ramp mij overkomt;
,
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als gij mij aan de eene zijde zegt, dat de barbier en de Pastoor van ons dorp
mij vergezellen, en ik mij aan den anderen kant in een kooi zie en mij bewust ben, dat menschelijke krachten, indien zij niet bovennatuurlijk waren, niet
toereikend zouden zijn om mij in een kooi te krijgen, wat wilt gij, dat ik
anders zeg of denk, dan dat de wijze mijner betoovering alles te boven gaat
wat ik in de geschiedenissen gelezen heb, welke handelen over betooverde
dolende ridders ? Zoodat gij u zelven wel met rust en vrede kunt laten omtrent
de meening, dat het degenen zijn, die gij zegt, want zij zijn het evenzeer als
ik een Turk ben ; maar wat betreft mij iets te vragen, spreek : ik zal u antwoorden, al vraagt gij mij van nu tot morgenochtend.»
(Onze lieve Vrouw helpe mij !» antwoordde Sancho met luider stemme : cis
het mogelijk, dat u zoo hard van hersenen en zoo geheel zonder verstand zijt,
dat gij niet kunt zien, dat het zuivere waarheid is, die ik u zeg, en dat in
uwe gevangenschap en rampen de boosheid een grootere rol speelt dan de
tooverij ? Maar daar dit zoo* is, wil ik u bewijzen, dat gij niet betooverd zijt
zeg mij dan, zoo waar als God u uit dezen storm moge redden, en zoo waar
gij u in de armen van mejonkvrouw Dulcinea moogt zien, wanneer gij het
't minste vermoedt....»
(Houd op met mij te bezweren,» riep Don Quichote uit, ten vraag wat gij
wilt ! ik heb u reeds gezegd, dat ik u zal antwoorden met alle nauwkeurigheid.»
`Dit vraag ik,» hervatte Sancho, ten wat ik verlang te weten is, dat gij mij
zegt, zonder er iets bij te voegen of af te doen, maar in alle waarheid, zooals
verwacht wordt, dat haar moeten zeggen en haar zeggen al degenen, die he t
beroep der wapenen uitoefenen, gelijk u dat uitoefent, onder den titel van
dolende ridders.»
tlk zeg, dat ik in niets zal liegen,» antwoordde Don Quichote ; `voleindig
toch uw vraag, want waarlijk, gij vermoeit mij met zooveel plichtplegingen,
verzoeken en voorwaarden, Sancho.»
ilk zeg, dat ik mij gerust verlaat op de goedheid en oprechtheid van mijn
meester, en daarom, dewijl het bij ons onderwerp te pas komt, vraag ik, met
alle kieschheid sprekende, of soms, sedert u in deze kooi is en naar uw meening
in deze kooi betooverd zijt, u ook de lust of wensch overkomen is om een
groote of kleine boodschap te doen, zooals men pleegt te zeggen ?»
tIk begrijp niets van boodschappen doen, Sancho : verklaar u duidelijker,
indien gij wilt, dat ik u op den man af antwoorde.»
(Is het mogelijk, dat u kleine of groote boodschappen niet begrijpt ! wel ,
dat leeren de kinderen al met de moedermelk ! Weet dan, dat ik wil zeggen,
of gij ook behoefte hebt gehad om te doen wat men niet uitstellen kan ?»
iNu begrijp ik u, Sancho : en dikwijls en zelfs nu heb ik dien :: red mij uit
dit gevaar, dat niet heel zindelijk is.»

.
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HOOFDSTUK XLIX.
Over het verstandig gesprek van Sancho Panza met zijn
heer Don Quichote.
tHa !i sprak Sancho : tik heb het bereikt : dit is het, wat ik wenschte te
weten. Kom hier, mijnheer : zoudt gij kunnen ontkennen, wat men gewoonlijk
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pleegt te zeggen, wanneer iemand het slecht maakt : ik weet niet wat die oi
die heeft : hij eet, noch drinkt, noch slaapt, noch antwoordt aan degenen die
hem wat vragen : hij schijnt wel betooverd te zijn. Hier kan men immers uit
opmaken, dat zij, die niet eten, noch drinken, noch slapen, noch de natuurlijke
behoeften verrichten die ik meen, betooverd zijn ; maar niet zij, die de behoefte gevoelen, welke u heeft, die daarbij drinkt, als men het hem geeft, en
eet, als hij het heeft, en antwoordt op alles wat men hem vraagt.»
Gij spreekt de waarheid, Sancho,A antwoordde Don Quichote : emaar ik heb
u reeds gezegd, dat er vele wijzen van betooveringen zijn, en het zou kunnen
wezen, dat zij zich met den tijd verwisseld hadden van de eene in de andere,
en dat het thans gebruikelijk is, dat de betooverden alles doen wat ik doe, al
deden zij het vroeger niet : zoodat er tegen het gebruik der tijden niet valt te
redeneeren noch gevolgtrekkingen te maken ; ik weet en geloof, dat ik betooverd
ben, en dit is mij genoeg voor de gerustheid mijns gewetens ; het zou mij zeer
drukken, indien ik dacht dat ik niet betooverd was en lui en lafhartig in deze
kooi bleef, de hulp ontstelend, die ik zou kunnen brengen aan zoovele behoeftigen en noodlijdenden, die mijn bijstand en bescherming op dit oogenblik hoogst
noodig moeten hebben."
€Maar met dat al,» hervatte Sancho, gzeg ik, dat het tot grootere voldoening
goed zou zijn, dat u uit dezen kerker trachtte te komen, terwijl ik mij met al
mijn vermogen verbind om dat gemakkelijk te maken en er u zelfs uit te halen,
en dat gij opnieuw beproefde uw goeden Rosinante te bestijgen, die ook wel
betooverd lijkt, zoo zwaarmoedig en droevig loopt hij ; dit gedaan zijnde,
zouden wij nogmaals het lot beproeven door meer avonturen te zoeken ; en indien dit ons niet gelukte, blijft ons tijd over om weder naar de kooi terug te
keeren : waarin ik beloof, naar de verplichting van een goeden en trouwen
schildknecht mij met u te zullen opsluiten, indien u toevallig zoo ongelukkig
waart of ik zoo onnoozel dat het ons niet gelukte, er af te komen op de wijze
die ik zeg.»
elk wil gaarne doen wat gij zegt, broeder Sancho," hernam Don Quichote,
„en wanneer gij gelegenheid ziet om mijn vrijheid te bewerkstelligen, zal ik u
in alles gehoorzamen ; maar gij, Sancho, zult zien, hoe gij u in de kennis mijner
ramp bedriegt."
Met deze gesprekken onderhielden zich de dolende ridder en de verdoolde
schildknecht, tot zij kwamen aan de plek, waar de Pastoor, de domheer en de
barbier hen reeds wachtten. De ossendrijver spande aanstonds de ossen van
de kar en liet ze naar welgevallen loopen door die groene en aangename plaats,
wier frischheid niet zulke betooverde personen als Don Quichote, maar zulke
opmerkzame en verstandige als zijn schildknecht uitnoodigde om haar te genieten.
Deze vroeg den Pastoor, of hij wilde toestemmen, dat zijn heer een poosje uit
de kooi kwam, want indien men er hem niet uit liet komen, zou de gevangenis
niet zoo zindelijk blijven, als het fatsoen van zulk een ridder als zijn meester
vereischte. De Pastoor begreep hem en zeide, dat hij gaarne zou doen wat hij
hem verzocht, indien hij niet vreesde, dat zijn heer, zich in vrijheid ziende, zijn
streken zou hernieuwen en gaan, waar nooit iemand hem meer zien zou.
„Ik sta borg voor zijn vlucht," antwoordde Sancho.
„En ik voor alles," zeide de Domheer, „te meer als hij mij zijn woord als
ridder geeft, zich niet van ons te verwijderen vóór wij het goedvinden."
„Dat geef ik," antwoordde Don Quichote, die dit alles aanhoorde, ,,te meer,
daar hij, die betooverd is zooals ik, geen vrijheid heeft om met zijn persoon te
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doen wat hij begeert, want degene, die hem betooverde, kan maken, dat hij zich
in geen drie eeuwen van de plaats verwijdert, en mocht hij gevlucht zijn, dan
doet hij hem door de lucht heen terugkomen ;" daar dit dus zoo was, kon men
hem wel losmaken, te meer daar dit zoo zeer in aller belang was, en als zij
hem niet los maakten, dan betuigde hij hun, dat hijniet kon laten de reuk te
kwetsen, wanneer zij zelven zich van daar niet verwijderden.
De Domheer nam zijn hand, ofschoon beiden gebonden waren, en op zijn
goede trouw en woord lieten zij hem uit de kooi, waarop hij zich in hooge
mate verblijdde ; het eerste wat hij deed, was zich het geheele lichaam uit te
rekken ; daarop ging hij naar de plaats waar Rosinante stond en hem twee
klappen op den rug gevend, zeide hij : „Nog hoop ik op God en Zijne gezegende
Moeder, o bloem en spiegel der paarden, dat wij beiden ons eerlang zullen
zien gelijk wij ons wenschen gij met uw meester op uw rug en ik op u, het
beroep uitoefenend, waarvoor God mij in de wereld zond."
Onder deze woorden ging Don Quichote met Sancho ter zijde naar een afgelegene plaats, van waar hij lichter terugkwam, en begeeriger om te volbrengen
wat zijn schildknaap mocht bevelen. De Domheer beschouwde hem en verwonderde
zich de vreemdheid - zijner groote dwaasheid te zien, en dat hij bij alles wat hij
zeide en antwoordde een zeer goed verstand toonde te hebben, alleen verloor
hij de stijgbeugels, zooals meermalen gezegd is, als men met hem handelde over
ridderzaken ; en bewogen door medelijden, zeide hij, nadat allen zich in het
groene gras hadden neergezet om op den voorraad van den Domheer te wachten :
„Is het mogelijk, mijnheer de edelman, dat de bittere en ijdele lezing van de
ridderromans zoo machtig is geweest, dat zij uw verstand hebben verbijsterd,
van te gaan gelooven, betooverd te zijn, met andere dingen van dien aard, zoover
verwijderd van waar te wezen als de leugen zelf het is van de waarheid ! En
hoe is het mogelijk, dat er een menschelijk verstand gelooft, dat in de wereld
dat oneindig getal van Amadissen en die schaar van zooveel beroemde ridders,
zuik een keizer van Trebisonde, zulk een Felix Marte van Hyrcanie, zooveel
telgangers, zooveel dolende jonkvrouwen, zoovele slangen, zoovele draken, zoovele
reuzen, zoovele ongehoorde avonturen, zoovele soorten van betooveringen, zoovele veldslagen, zoovele ontzettende ontmoetingen, zooveel pronk van kleederdracht, zoovele verliefde prinsessen, zooveel schildknapen en graven, zooveel bevallige dwergen, zooveel briefjes, zooveel liefdesverklaringen, zooveel dappere
vrouwen, en kortom zoovele en zulke buitensporige zaken bestaan hebben, als
de ridderromans bevatten ? Van mij kan ik zeggen, dat, wanneer ik ze lees, zij
mij, zoolang ik mijn verbeelding niet op de gedachte vestig, dat het alles leugen
en ijdelheid is, eenig genoegen geven ; maar wanneer ik nadenk wat zij zijn,
werp ik den besten er van tegen den muur en zou hem zelfs in het vuur werpen,
indien ik het bij de hand had, daar zij die straf wel verdienen als valsche bedriegers, buiten het spoor, dat de gewone natuur vordert, als uitvinders van
nieuwe secten en eene nieuwe levenswijze, en eindelijk als aanleiding gevend,
dat de onwetende hoop al die dwaasheden, die zij bevatten, gaat gelooven en
voor waar houden. Zelfs bezitten zij zooveel vermetelheid, dat zij het wagen
de gemoederen te beroeren van verstandige en welgeboren edellieden, zooals
duidelijk zichtbaar is aan hetgeen zij in u uitgewerkt hebben, daar zij u tot
zulk een uiterste hebben gebracht, dat het noodig is geworden u in een kooi
op te sluiten en op een ossenwagen te vervoeren, gelijk men een leeuw of tijger
?

vervoert of verplaatst van dorp naar dorp om er wat mede te verdienen, door hem te
laten zien. Wel, mijnheer Don Quichote, heb medelijden met u zelven, keer terug tot
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uw verstand, en weet gebruik te maken van de groote mate, die de Hemel zoo
goed was u te geven, de gelukkige gaven van uw verstand gebruikend om
andere boeken te lezen, die strekken tot bevordering van uw goed geweten en
tot vermeerdering uwer eer ; en als gij toch, gedreven door uw natuurlijke
neiging, boeken van heldendaden en ridderfeiten wilt lezen, lees dan in de
Heilige Schriften het boek der Rechters waarin gij grootsche waarheden zult
vinden en daden even waarachtig als dapper. Een Viriatus had Lusitanie, een
Caesar Rome, een Hannibal Carthago, een Alexander Griekenland, een Graaf
Ferdinand Gonzalez Castilie, een Cid Valencia, een Gonzalo Ferdinandez Andaluzie, een Diego Garcia de Paredes Extremadura, een Garcia Perez de Vargas
Xeres, een Garcilasso Toledo, een Don Manuel de Leon Sevilla, en de lezing
van hun dappere daden kan de grootste vernuften, die haar lezen, onderhouden,
onderwijzen, vermaken en verbazen. Dat zal ook een onderwerp zijn, uw gezond verstand waardig, mijnheer Don Quichote, en ten gevolge daarvan zult
gij geleerd zijn in de geschiedenis, een minnaar der deugd, geoefend in goedheid,verbeterd in zeden, dapper zonder roekeloosheid, moedig zonder lafheid,
en dit alles ter eere Gods, tot uw voordeel en tot roem van de Mancha, van
waar u, naar ik vernomen heb, afkomstig is.,
Zeer aandachtig luisterde Don Quichote naar de woorden van den Domheer
en toen hij bemerkte, dat hij er een einde aan gemaakt had, zeide hij tot
hem, na hem een geruime poos te hebben aangekeken : c Het komt mij voor,
mijnheer de edelman, dat uw woorden de strekking hebben gehad, mij te
willen doen verstaan, dat er geen dolende ridders in de wereld geweest zijn
en dat al de ridderboeken verdicht, leugenachtig, nadeelig en nutteloos voor
den staat zijn, alsmede dat _ ik kwaad heb gedaan met ze te lezen, erger met
ze te gelooven en allerergst met ze na te volgen, toen ik mij begeven heb tot
het uitoefenen van het zeer harde beroep der dolende ridderschap, welke zij
keren ; terwijl gij mij ontkent, dat er in de wereld Amadissen geweest zijn,
noch van Gallië, noch van Griekenland, noch al de andere ridders, waarvan
de boeken vol zij .,
cAlles is letterlijk zooals u het daar zegt,) hernam de Domheer.
Waarop Don Quichote hervatte : cU hadt er ook bij moeten zeggen, dat die
boeken mij zeer benadeeld hebben, daar zij mij het verstand hebben verbijsterd
en mij in een kooi gebracht ; en dat ik beter zou doen met mij te verbeteren
en van leesstof te veranderen, lezende andere, meer ware boeken, en die beter
vermaken en onderrichten.,
cZoo is het,' hernam de Domheer.
cEn ik,1 hernam Don Quichote, ben overtuigd, dat u de krankzinnige en
de betooverde zijt, daar gij zulke lasteringen uitspreekt tegen een zaak, die zoo
aangenomen is in de wereld en voor zoo waarachtig wordt gehouden, dat hij
die haar ontkent, gelijk u haar ontkent, dezelfde straf verdient als u op de
boeken zegt uit te oefenen, als gij ze leest en zij u verdrieten ; want iemand
te willen doen begrijpen, dat Amadis niet in de wereld geweest is, noch al de
avontuurlijke ridders, waarmede de geschiedenissen zijn opgevuld, zou hetzelfde
zijn als te willen overtuigen, dat de zon geen licht geeft, noch de vorst verkoelt, noch de aarde voedt. Welk vernuft kan er ter wereld bestaan, dat een
ander kan overreden, dat de lotgevallen van de Infante Floripes en Guy van
Bourgondie niet waar geweest zijn, en die van Fierenarm op de brug van
Mantible, welke ten tijde van Karel den Grooten voorvielen, en welke ik zweer,
even waar te zijn als het thans dag is ! Wanneer dat een leugen is, moet het
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dit ook zijn, dat er een Hektor was, en een Achilles, en de oorlog van Troje,
en de twaalf Pairs van Frankrijk, en Koning Arthur van Engeland, die tot op
den huidigen dag in een raaf veranderd is en dien men in de toekomst in zijn
rijk terug verwacht ; dan zal men het ook wagen te zeggen, dat de geschiedenis
leugenachtig is van Guarino Mezquino en die van de opvordering van den
heiligen Graal, en dat apocryph zijn de liefdegevallen van Don Tristan en de
Koningin Iseo, zoowel als die van Ginebra en Lansenbreker, terwijl er menschen bestaan, die zich bijna herinneren, dat zij de gezelschapsdame Quintannona
gezien hebben, die de beste wijnschenkster was, welke Groot-Brittannie bezeten
heeft ; dit is zoo waar, dat ik mij herinner, dat mijn grootmoeder van vaderszijde mij zeide, als zij een gezelschapsdame zag met een eerbiedwaardige muts
tDie dame, kind, lijkt op de gezelschapsdame Quintannona ;» waaruit ik besluit, dat zij haar heeft moeten kennen of althans het zoover heeft gebracht,
dat zij een portret van haar heeft gezien. Wie kan voorts ontkennen, dat de
geschiedenis waar is van Pieter en de schoone Magalona, daar nog tot op den
dag van heden in de wapenkamer der Koningin de kruk gezien wordt, waardoor het houten paard draaide, waarop de dappere Pieter door de lucht vloog,
en die iets grooter is dan een karredissel ; naast die kruk ligt het zadel van
Babieca, en in Roncevalles is de hoorn van Roland, zoo groot als een groote
wijnpersbalk : waaruit noodzakelijkerwijze voortvloeit, dat er twaalf Pairs bestaan
hebben, dat Pieter bestaan heeft, dat er Cids geweest zijn en andere ridders,
gelijk aan dezen, die zooals de menschen zeggen, op avonturen uitgaan. Zoo
niet, laat men mij dan ook maar zeggen, dat het niet waar is dat de dappere
Lusitaan Joan van Merlo een dolend ridder was, die naar Bourgondie toog en
in de stad Ras vocht met den vermaarden heer van Charny, genaamd Mozes
Pieter, en daarna in de stad Bazel met Mozes Hendrik van Remestan, en die
van beide ondernemingen als overwinnaar en vol roem afkwam, alsmede de
avonturen en uitdagingen, die de dappere Spanjaarden Pieter Barba en Gutierre
Quichanda in Bourgondie volvoerden (van wien ik in de rechte mannelijke lijn
afstam), en die de zoons van den Graaf van St. Paul overwonnen. Men ontkenne mij ook, dat Don Ferdinand de Guevara avonturen in Duitschland is
gaan zoeken, waar hij streed met Heer George, een ridder van het huis des.
Hertogen van Oostenrijk. Men zegge, dat de steekspelen van Zweer de Quinnones, aan het Veer, maar gekheid waren ; de uitdagingen door Mozes Lodewijk
de Falzes gedaan aan Don Gonzalo de Guzman, een Castiliaansch edelman,
met vele andere daden, bedreven door Christenridders van deze en vreemde
Koninkrijken, zoo echt en waarachtig, dat ik nogmaals zeg, dat al wie ze ontkende, alle rede en gezond verstand moest missen.»
De Domheer was verbaasd, toen hij het mengseltje hoorde, dat Don Quichote
maakte van waarheden en leugens, en de kennis zag, welke hij van al die
zaken bezat, die de feiten zijner dolende ridderschap raken en betreffen, en hij
antwoordde hem : tIk kan niet ontkennen, mijnheer Don Quichote, dat een en
ander waar is van hetgeen u gezegd heeft, bijzonder wat betreft de Spaansche
dolende ridders ; en evenzeer wil ik toegeven, dat er twaalf Pairs van Frankrijk
zijn geweest, maar ik verkies niet te gelooven, dat zij al die dingen gedaan hebben,

welke de Aartsbisschop Turpin van hen schrijft ; want de waarheid er van is, dat
het ridders waren, uitverkoren door de Koningen van Frankrijk, die men Pares
noemde, omdat zij allen gelijk waren in deugd, in rang en in dapperheid, ten
minste als zij het niet waren, moesten zij het toch wezen ; en het was als het
ware een gelofte van dezelfde soort, als thans gebruikelijk zijn van St. Jakob of
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van Calatrava, waarbij verondersteld wordt, dat zij die haar afleggen, zullen wezen
of moeten wezen deugdzame, dappere en welgeboren ridders, en zooals men thans
zegt ridders van St. Jan of van Alcàntara, zoo zeide men in dien tijd ridder van
de twaalf Pairs, omdat het twaalf gelijken waren, die voor deze militaire geloft e
werden uitgekozen. Dat er een Cid geweest is, valt niet te betwijfelen, evenmin
als een Bernardo van Carpio ; maar dat zij de daden verricht hebben, die men
verhaalt, geloof ik zeer ongerijmd. Wat de andere betreft van de kruk, waarvan u spreekt, van Graaf Pieter, en dat zij naast het zadel van Babieca staat
in de wapenkamer der Koningen, ik beken, dat ik zoo onkundig of kortzichtig
ben, dat, ofschoon ik het zadel gezien heb, ik de kruk niet heb kunnen ontdek
ken, al was zij zoo groot als u gezegd heeft.»
eMaar zij is er zonder eenigen twijfel,» hervatte Don Quichote, ten tot nader
kenteeken zegt men, dat zij in eene scheede steekt, om niet vuil te worden.»
(Dat kan wel zijn,» antwoordde de domheer, emaar bij de wijding, die ik
ontving ! ik herinner mij niet haar gezien te hebben : gesteld echter dat ik toegeve, dat zij daar is, daardoor verplicht ik mij nog niet, om de geschiedenissen
van zooveel Amadissen te gelooven, noch die van zulk een troep ridders als,
men ons daar vertelt, en er is nog geen reden, dat een man als u, zoo geëerd
en van zooveel talenten en begaafd met zulk een goed verstand, zich voorstelle
dat zoovele en zulke vreemde dwaasheden waar zijn, als er geschreven staan in
die buitensporige ridderromans.»

.
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HOOFDSTUK L.
Over de scherpzinnige redeneeringen van Don Quichote met
den Domheer en andere voorvallen.

eDat zou mooi zijn!» antwoordde Don Quichote : e de boeken die gedrukt zijn
met verlof der Koningen en met goedkeuring dergenen, aan wie zij werden toevertrouwd, en die met algemeen genoegen gelezen en geprezen worden door
grooten en kleinen, door armen en rijken, door geletterden en onkundigen, door
burgers en edellieden, kortom door alle soorten van menschen, van welken staat
en stand zij ook zijn : die boeken zouden leugens zijn, te meer terwijl zij zooveel schijn van waarheid bezitten, daar zij ons den vader, de moeder, het vaderland, de bloedverwanten, den ouderdom, de plaats en de daden, punt voor punt
en dag voor dag mededeelen, welke zulk een ridder bedreef, of ridders bedreven ?
U moest zwijgen, zulke lastertaal niet spreken en mij gelooven, dat ik u hierin
raad, wat ik als een verstandig man doen moet ; en anders lees ze en gij zult
het genoegen ondervinden, dat gij van hun lezing ontvangt. Of zeg mij, is er
iets genoegelijker, dan te zien, dat zich hier thans een groot meer aan onze
oogen vertoont van pik, borrelend en kookend, en dat daar een menigte slangen,,
adders en hagedissen en vele andere soorten van wilde en verschrikkelijke dieren
in zwemt en krioelt, en dat er midden uit het meer eene akelige stem komt,
die zegt : eGij ridder, wie gij ook zijn moogt, die dit vreeselijke meer aanschouwt,
als gij het heil wilt erlangen, dat onder deze zwarte wateren verborgen is, toon
dan de dapperheid uwer krachtige borst en stort u midden in zijn zwart en
kokend vocht, want als gij dit niet doet, zult gij niet waardig zijn de verheven
.
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wonderen te aanschouwen, welke in zich besluiten en bevatten de zeven kasteelen der zeven tooveressen, welke onder dezen zwarten vloed verborgen liggen, 1
en dat de ridder nauwelijks de vreeselijke stem heeft gehoord, of, zonder verder
met zichzelven te redetwisten, zonder het gevaar te bedenken, waarin hij zich
begeeft, en zelfs zonder zich te ondoen van den last zijner sterke wapenen, zich
alleen aanbevelend aan God en aan zijn dame, hij zich midden in het kokende
meer werpt,en als hij er niet aan denkt, noch weet waar hij zal aankomen,
bevindt hij zich in bloemrijke velden, waarbij de Elyseesche in geen enkel opzicht vergeleken kunnen worden. Daar dunkt het hem, dat de hemel doorschijnender is en de zon met nieuwe helderheid schijnt ; er biedt zich aan zijn oogen
ten aangenaam woud aan van zulke groene en loofrijke boomen, dat zijn groen
het gezicht verblijdt, terwijl het gehoor gestreeld wordt door het zoete en natuurlijke gezang der kleine tallooze en bontgekleurde vogeltjes, die door de ineengegroeide takken zich kruisen. Daar ontdekt hij een beekje, waarvan de frissche
wateren die vloeibaarkristal gelijken stroomen over fijn zand en witte keitjes,
die louter goud en zuivere parels schijnen. Ginds ziet hij een kunstrijke fontein,
gebouwd van kleurigen jaspis en glad marmer ; verder ziet hij een tweede, grotesk
ingericht, waar de kleine mosselschelpjes, met de gedraaide witte en gele slakkehuisjes, in schijnbare wanorde geordend, terwijl er stukjes schitterend kristal en
nagebootste smaragden onder vermengd zijn, een bont werk vormen, zoodat
de kunst, de natuur navolgend, haar schijnt te overwinnen. Daar vertoont zich
onverwachts voor hem een sterk kasteel, of schoone burgt, wiens muren van
zuiver goud zijn, de kapiteelen van diamanten, de poorten van hijacinth : kortom hij is van zulk een verwonderlijk maaksel, dat, terwijl de stof waarvan hij
gebouwd is, niet minder is dan diamanten, karbonkels, robijnen, paarlen, goud
en smaragden, zijn vorm toch nog van hoogere waarde is ; en is er iets schooners te zien, na dit gezien te hebben, dan uit de poort van het kasteel een
aantal jonkvrouwen te zien komen, wier fraaie en rijke kleeding, indien ik die
thans ging beschrijven, gelijk de geschiedenissen haar ons mededeelen, er nooit
een einde aan zou komen, en dat aanstonds zij, die de voornaamste van alle
scheen, den onverschrokken ridder, die zich in het kokend meer wierp, bij de
hand nam en hem, zonder een woord te spreken, in den rijken burgt of kasteel
binnen leidt, hem zich moedernaakt doet uitkleeden, hem baadt in lauw water, hem
daarop geheel zalft met welriekende balsem en hem een hemd aandoet van het fijnste
linnen, zeer geurig en welriekend, en nu komt een andere jonkvrouw en werpt
hem een mantel om de schouders, welken men zegt, minstens een stad en zelfs
meer waard te zijn. Hoe schoon is het dan, als men ons verhaalt, dat men
hem na dit alles in een andere zaal geleidt, waar hij de tafels gereed vindt met
zooveel orde, dat hij getroffen en verbaasd staat ! als men hem water op de
handen ziet gieten, uitsluitend van amber en geurige bloemen getrokken ! als
men hem plaats laat nemen op een ivoren stoel ! als men al de jonkvrouwen
hem ziet dienen onder het bewaren eener verwonderlijke stilte ! als men hem
zooveel verscheidenheid van spijzen aanbrengt, zoo smakelijk toebereid, dat de
eetlust niet weet, waarheen hij de handen moet uitsteken ! als men de muziek
hoort, die, zoolang hij eet, speelt, zonder dat men weet wie er zingt, noch van
waar zij gehoord wordt ! en als de maaltijd is afgeloopen en de tafels weggenomen zijn, de ridder in zijn stoel blijft liggen leunen, zich misschien de tanden
reinigende, zooals dat de gewoonte is, dat dan onverwachts door de zaaldeur
een andere jonkvrouw binnentreedt, nog veel schooner dan een der vorige, en
gaat zitten naast den ridder, en hem begint te vertellen welk kasteel dit is, en
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hoe zij er in betooverd is, met andere zaken, die den ridder treffen en de hoorders vernemen ! ik wil hier niet verder over uitweiden, maar men kan er uit opmaken, dat, welk gedeelte men ook leze van de geschiedenis van een dolenden
ridder, zij genoegen en verwondering moet wekken bij ieder, die haarr leest;
geloof mij en, zooals ik u reeds eenmaal gezegd heb, lees die boeken, en gij
zult zien, dat zij de zwaarmoedigheid verbannen, die gij mocht hebben, en uw
gezondheid verbeteren, als die soms slecht is. Vaan mij kan ik zeggen, dat,
sedert ik dolend ridder ben, ik dapper ben, beleefd, mild, welopgevoed, edelmoedig, hoffelijk, onverschrokken. zacht, lijdzaam, bestand tegen arbeid, gevangenschap, betooveringen, en ofschoon het zoo kort geleden is, dat ik mij in een
kooi besloten zag als een krankzinnige, denk ik mij door de dapperheid van
mijn arm, wanneer de Hemel mij begunstigt en de fortuin niet tegen is,.
binnen weinige dagen Koning te zien van een rijk, waarin ik al de dankbaarheid en mildheid kan betoonen, die mijn borst bevat ; want op mijn woord,
mijnheer, de arme is buiten staat om de deugd van milddadigheid aan iemand
te kunnen bewijzen, al bezit hij haar in den hoogsten graad, en de danbaarheid, die alleen bestaat in het verlangen, is een dood iets, evenals het geloof
zonder werken. Daarom zou ik wenschen, dat de fortuin mij spoedig een gelegenheid aanbood, om mij Keizer te maken, ten einde mijn hart te kunnen
toonen, door wel te doen aan mijn vrienden, voornamelijk aan dezen armen
Sancho Panza, mijn schildknecht, die de beste mensch der wereld is ; ik zo u
hem gaarne een graafschap willen geven, dat ik hem reeds lang geleden beloofd
heb ; maar ik vrees dat hij geen bekwaamheid zal bezitten om zijn land te
besturen. '
Nauwelijks hoorde Sancho deze laatste woorden van zijn meester, of hij zeide
tWerk u maar, mijnheer Don Quichote, om mij dat graafschap te geven, dat
even lang door u beloofd als door mij verwacht wordt : ik beloof u, dat mij
geen bekwaamheid ontbreekt om het te besturen, en als zij mij ontbreken mocht,,
heb ik hooren zeggen, dat er menschen in de wereld zijn, die de landen der
heeren in pacht nemen en hun zóóveel geven ieder jaar, en zij zorg dragen
voor de regeering, terwijl de heer met uitgestrekte beenen de pachtsom ligt te
genieten, welk men hem geeft, zonder voor iets anders te zorgen ; zoo zal ik
Ook doen en nergens om geven, dan om aanstonds van alles afstand te doen
en van mijn rente leven als een Hertog en zoo kan het zijn gang gaan.'
(Dit, broeder Sancho,» zeide de Domheer, slaat zich begrijpen wat het genieten der renten betreft, maar het rechtspreken moet de heer des lands verstaan, en hier komt de bekwaamheid en een goed oordeel te pas, vooral de
goede wil om de waarheid te vernemen, want als deze in het begin ontbreekt,
zullen altijd het midden en het einde verkeerd loopen, terwijl God evenzeer gewoon is den goeden wil van den onbedrevene te steunen als den kwaden vare
de verstandigen tegen te werken.'
41k ken die spitsvondigheden niet, a antwoordde Sancho Panza, ( alleen weet
ik, dat ik gaarne het graafschap even gauw had als ik het goed zou kunnen
regeeren, want ik heb evenveel ziel als een ander en evenveel lichaam als de
grootste, en ik zou even goed Koning zijn van mijn land als iedereen van het
zijne, en als ik het was, zou ik doen wat ik wilde, en doende wat ik wilde, zoui
ik mijn zin doen, en mijn zin doende zou ik tevreden zijn. en als iemand te,

.

.

.

.

vreden is, heeft hij niets meer te wenschen, en als hij niets meer te wenschen
heeft, is het uit ; het graafschap kome maar, en dan goeden dag,, tot ziens,, zooals de eene blinde tot den anderen zeide.,

.
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«Dat is geen kwade philosophie, Sancho, maar toch valt er veel te zeggen
over dat onderwerp van graafschappen.»
Waarop Don Quichote hervatte : «Ik weet niet, wat er over te zeggen is, ik
richt mij alleen naar de vele en onderscheidene voorbeelden, die ik te dezer zake
zou kunnen bijbrengen van ridders van mijn beroep, dat zij, de trouwe en uitstekende diensten beantwoordende, welke zij van hun schildknechten hadden ontvangen, hun aanzienlijke belooningen schonken door hen onbepaalde gebieders
te maken van steden en eilanden, en er was er een, wiens verdiensten zoo hoog
klommen, dat hij in het hoofd kreeg Koning te worden. Maar waarom verkwist ik mijn tijd hiermede, daar mij de groote en nooit volprezen Amadis van
Gallië zulk een schitterend voorbeeld biedt, die zijn schildknaap graaf maakte
van het Vaste Eiland. En zoo kan ik zonder gewetenskwelling Sancho Panza
graaf maken, die een der beste schildknechten is , dien een dolend ridder ooit
gehad heeft.»
De Domheer stond verbaasd over de beredeneerde buitensporigheden (indien
buitensporigheden met redeneering kunnen samengaan), welke Don Quichote had
gesproken, over de wijze, waarop hij het avontuur van den Ridder van het Meer
had geschilderd, over den indruk, dien de voorbedachte leugens van de boeken,
welke hij had gelezen, op hem hadden gemaakt, en ten slotte verbaasde hem
de dwaasheid van Sancho, die met zooveel ijver het graafschap verlangde te
krijgen, dat zijn meester hem beloofd had.
Intusschen kwamen de bedienden van den Domheer terug, die naar de herberg gegaan waren om den voorraadezel ; en een tafel makende van een bont
karpet en van het groene gras der weide, zetten zij zich neder in de schaduw van
,

Benige boomen en aten daar, opdat de ossendrijver, zooals gezegd, de gelegenheid
dier plaats niet zou verliezen. Terwijl zij bezig waren met eten, hoorden zij onverwachts een groot gedruisch en het geluid eener bel, dat door hooge en dichte
struiken, welke daar dicht bij waren, heen klonk, en op hetzelfde oogenblik
zagen zij tusschen die struiken een schoone geit aankomen, wier huid geheel
gevlekt was, zwart, wit en bruin ; achter haar kwam een herder, haar roepend
en met woorden toesprekend, dat zij zou stilstaan of naar de kudde terugkeeren. De vluchtende geit kwam bevreesd en verschrikt bij de menschen, alsof
zij zich onder hun bescherming wilde stellen, en bleef daar staan. De geitenhoeder trad naderbij en haar bij de horens vattende, zeide hij tot haar alsof
zij vatbaar was voor rede en verstand : «Ha, dwaalster, dwaalster, bonte, bonte,
waarom loopt gij dezer dagen zoo kreupel ? welke wolven verschrikken u, kind ?
wilt gij mij niet zeggen wat het is, liefje ? Maar wat kan het anders zijn, dan
dat gij een vrouwtje zijt en niet stil kunt wezen ! verwenscht zij uw karakter
en dat van allen uwer kunne, die gij nadoet ! Keer terug, keer terug, vriendin !
al is het dan ook niet zoo tevreden, veilig zult gij ten minste zijn in uw stal
of bij uw gezellinnen : indien gij, die haar moet bewaken en geleiden, zoo lichtzinnig afdwaalt, hoe zal het dan met haar gaan ?»
De woorden van den geitenhoeder vermaakten allen die ze hoorden, vooral
den Domheer, die tot hem zeide : «Bij uw leven, broeder, bedaar een weinig
en haast u zoo niet om deze geit zoo gauw naar haar kudde terug te brengen,
want daar zij een vrouwtje is, zooals gij zegt, moet zij haar natuurlijke drift
volgen, hoe gij ook uw best doet om het te verhinderen. Drink eens, om uw
toom te matigen, en Intusschen zal de geit uitrusten : onder deze woorden
reikte hij hem op de punt van zijn mes een zijde van een koud konijn toe.
De geitenhoeder nam het aan en bedankte, hij dronk en bedaarde, en zeide
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daarop : «Ik zou niet gaarne willen, dat, nu ik met dat dier zoo verstandig gesproken heb, u mij voor een onnoozel mensch hieldt, want inderdaad de woorden, die ik sprak, zijn wel eenigszins geheimzinnig : ik ben een boer, maar niet zoo
zeer of ik begrijp, hoe er met menschen en met beesten omgegaan moet worden.»
«Dat geloof ik wel,» zeide de Pastoor, «want ik weet bij ondervinding, dat
de bergen geletterden voortbrengen en de herdershutten wijsgeeren bevatten.»
«Ten minste, mijnheer,» hernam de geitenhoeder, «ontvangen zij menschen
van ervaring, en opdat gij deze waarheid moogt gelooven, zal ik u, al schijnt
het dat ik mij ongenoodigd aanbiede, indien het u niet verveelt, mijne heeren,
en gij mij eene korte pooze een aandachtig oor wilt verleenen, eene ware gebeurtenis verhalen, die zoowel wat deze heer (op den Pastoor wijzend) gezegd
heeft, als mijn opmerking, bevestigt.»
Hierop antwoordde Don Quichote : «Daar ik zie, dat dit geval een ik weet
niet wat voor schaduw van een ridderavontuur bezit, zal ook ik u met alle genoegen
aanhooren, broeder, en zoo zullen al deze heeren doen wegens het groote verstand dat
zij bezitten, en omdat zij vrienden zijn van zeldzame nieuwigheden, die de gemoederen spannen, vervroolijken en vermaken, gelijk ik zonder twijfel denk, dat uw
verhaal doen moet. Begin dus maar, vriend, want wij zullen allen luisteren.»
«Ik trek mij terug,» zeide Sancho : «ik ga naar die beek met deze pastei,
waar ik mij voor drie dagen denk te verzadigen, want ik heb mijnheer Don
Quichote hooren zeggen, dat de schildknaap des dolenden ridders moet eten
wanneer de gelegenheid zich aanbiedt, totdat hij niet meer kan, daar zij vaak
in de gelegenheid komen soms in zulk een dichtgegroeid bosch te moeten gaan,
dat zij' er in geen zes dagen kunnen uitkomen, en als een mensch dan niet
verzadigd is of een welvoorzienen knapzak heeft, kan hij daar blijven, gelijk
hij dikwijls doet, herschapen in een mummie.»
«Gij zijt voor het zekere, Sancho,» hernam Don Quichote : «ga waarheen gij
wilt en eet wat gij kunt : ik ben reeds voldaan en mij ontbreekt alleen nog
maar, mijn ziel te verkwikken, wat ik doen zal door naar het verhaal te luisteren
van dezen goeden man.»
«Zoo zullén wij allen doen,» hernam de Domheer, en verzocht aanstonds
den geitenhoeder een aanvang te maken met hetgeen hij had beloofd.
De geitenhoeder gaf een paar tikjes op de zijde der geit, die hij bij de
hoornen hield, tot haar zeggende : «Ga hier naast mij liggen, bonte ! het is nog
tijd genoeg om naar onze kooi terug te keeren.»
Het scheen dat de geit hem verstond, want toen haar heer ging zitten, strekte
zij zich naast hem uit met veel kalmte en hem in het aangezicht ziende, gaf
zij te verstaan, dat zij opmerkzaam was op hetgeen de geitenhoeder zeide, die
zijn geschiedenis in dezer voege begon.

HOOFDSTUK LI.
Over hetgeen de geitenhoeder verhaalde aan hen, die
Don Quichote wegvoerden.
«Drie mijlen van dit dal ligt een dorp, dat, ofschoon klein, tot de rijkste behoort, die in al deze omstreken zijn, en waar een zeer geacht landman woonde,
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zoozeer, dat, ofschoon aan rijk zijn geëerd zijn verbonden is, hij het meer was
om de deugd, die hij bezat, dan om den rijkdom, die hij had verworven ; wat
hem echter het gelukkigste maakte, zooals hij zeide, was een dochter te hebben
van zulk een buitengewone schoonheid, zeldzaam verstand, bevalligheid en deugd,
dat wie haar kende en haar zag, verbaasd stond de uitstekende gaven te zien,
waarmede de Hemel en de natuur haar verrijkt hadden. Reeds als kind was
zij schoon, steeds was zij toenemend in schoonheid en op den leeftijd van
zestien jaren was zij allerschoonst. De roem harer schoonheid begon zich uit
te breiden naar al de omliggende dorpen ; wat zeg ik, naar de omliggende
alleen ? ja hij strekte zich uit tot de verwijderde steden en weêrklonk zelfs in
de zalen der koningen en in de ooren van allerlei soort van lieden, die haar
van alle zijden kwamen zien als een zeldzaamheid of als een wonderdoend
beeld. Haar vader bewaarde haar en zij bewaarde zich zelve, want er zijn geen
hangsloten, wachten of deursloten, die een jonkvrouw beter bewaren, dan die
harer eigen ingetogenheid. De rijkdom des vaders en de schoonheid der dochter bewogen velen, zoowel van het dorp als vreemdelingen, om haar ten huwelijk
te vragen ; maar hij, als iemand, wiens taak het was over zulk een kostbaar
juweel te beschikken, geraakte in verwarring en kon niet besluiten aan wien
hij het zou toevertrouwen van de ontelbaren, die hem lastig vielen ; en onder
de velen, die dezen wensch koesterden, was ik er een, wien veel en groote
hoop op een goeden uitslag werd geschonken door het bewustzijn, dat haar
vader wist, wie ik was, dat ik namelijk geboren was in hetzelfde dorp, van
zuiver bloed, in den bloei mijner jaren, zeer rijk aan bezittingen en aan
verstand niet minder. Voorzien van dezelfde talenten, vroeg haar nog een ander
uit hetzelfde dorp, hetgeen oorzaak was, dat de gezindheid haars vaders onzeker
en in evenwicht geraakte, daar het hem toescheen, dat aan elk van ons beiden
zijn dochter wel toevertrouwd was. Ten einde nu uit deze moeielijkheid te
komen, besloot hij de zaak aan Leandra mede te deelen (zoo heet de rijke,
die mij in ellende heeft gebracht), begrijpende, 9 dat, daar wij beiden gelijk waren,
het goed was aan de genegenheid zijner beminde dochter de keuze te laten
naar haar smaak : iets navolgenswaardigs voor alle vaders, die hun kinderen
willen uithuwelijken. Ik zeg niet, dat zij hen moeten laten kiezen tusschen
gemeenen en slechten, maar dat zij haar goeden moeten voorstellen en uit de
goeden naar hun smaak laten kiezen. Ik weet niet, welken Leandra had ; alleen
weet ik, dat haar vader ons beiden ophield met den jeugdigen leeftijd zijner
dochter en met algemeene woorden, die hem nergens toe verplichtten en evenmin verplichtend voor ons waren. Mijn mededinger heet Anselmus en ik Eugenius,
opdat gij de namen kennen moogt der personen, die eene rol hebben gespeeld
in dit treurspel, welks einde nog hangende is, ofschoon het zich wel laat aan
zien, dat het noodlottig zal zijn. Te dien tijde kwam in ons dorp een zekere
Vincens van de Rots, zoon van een armen landbouwer uit hetzelfde dorp,
welke Vincens uit Italië kwam en andere verschillende landen, waar hij soldaat
geweest was. Hem nam uit ons dorp, toen hij een knaap van omstreeks twaalf
jaren was, een kapitein mede, die met zijn compagnie daar toevallig doortrok,
en de jonkman kwam nogmaals twaalf jaren later terug in krijgsmansgewaad,
beschilderd met duizend kleuren en voorzien van duizend kristallen kralen en
dunne stalen kettinkjes. Vandaag deed hij het ééne pronkstuk aan en morgen
een ander, maar alles dun, bont, van weinig gewicht en nog minder waarde.
Het boerenvolk, dat uit zich zelf boosaardig is, en wanneer de ledige tijd er

gelegenheid toe geeft, de boosaardigheid zelve, sloeg zijn pronk en kostbaar-
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heden nauwkeurig gade, telde ze stuk voor stuk en bevond, dat zijn pakken
drie in getal waren van verschillende kleuren, met kousenbanden en kousen ;
maar hij maakte er zooveel mengsels en uitvindingen van, dat, indien men ze
niet geteld had, men zou gezworen hebben, dat hij een garderobe van meer
dan tien rokken en broeken en van meer dan twintig pluimen gemaakt had :
het moet u geen onvoegzame langdradigheid toeschijnen, wat ik u van die
kleederen vertel, want zij spelen een groote rol in deze geschiedenis. Hij ging
gewoonlijk zitten op een steenen bank, die onder een grooten populier staat
op ons dorpsplein, en daar hield hij ons aller aandacht gespannen over de
daden, die hij ons zat te vertellen. Er was geen land op den ganschen aardbol, dat hij niet gezien had, noch een veldslag, waarbij hij zich niet bevonden
had ; hij had meer Mooren gedood dan er in Marokko en Tunis wonen, en
meer tweegevechten aangegaan, naar hij zeide, dan Gante en Luna, Diego
Garcia van Paredes en duizend anderen, die hij noemde, en van allen was hij
als overwinnaar afgekomen zonder dat men hem een enkelen druppel bloeds
had doen storten. Aan den anderen kant vertoonde hij litteekenen, die hij,
ofschoon zij niet meer duidelijk waren, ons deed verstaan, dat snaphaanschoten
waren opgedaan bij onderscheidene ontmoetingen en gevechten. Kortom, met
een voorbeeldelooze aanmatiging sprak hij zijn gelijken met gij aan, ja zelfs
hen, die hem kenden ; en hij zeide, dat zijn vader zijn arm was, zijn geslacht
zijn daden, en hij als soldaat den koning zelven niets schuldig was. Er voegde
zich bij die aanmatigingen, dat hij een weinig van muziek wist en een guitaar
bespeelde, zoodat sommigen zeiden, dat hij haar deed spreken ; hierbij hielden
echter zijn begaafdheden niet op : want hij bezat ook die der dichtkunst, en
zoo maakte hij van elke kleinigheid, die in ons dorp voorviel, eene romance
van anderhalve mijl schrift. Deze soldaat dan, dien ik hier heb geschilderd,
deze Vincens van de Rots, deze held, deze pronker, deze muzikant, deze dichter, werd vaak gezien en bewonderd door Leandra uit een venster van haar
huis, dat uitzicht had op het plein. Zij werd verliefd op het klatergoud van

zijn fraaie kleederen, zij werd betooverd door zijn romances, want van elke,
die hij maakte, gaf hij twintig afschriften ; de bedrijven, die hij van zichzelven
verhaald had, kwamen ter harer ooren en kortom, want zoo moet de duivel
het beschikt hebben, zij werd op hem verliefd vóór bij hem de vermetelheid
rees haar aan te spreken, en daar er in de liefdegevallen geen is, dat met meer
gemakkelijkheid tot stand komt, dan waarbij men de genegenheid der dame
voor zich heeft, werden Leandra en Vincens het gemakkelijk eens, en voordat
een harer vele minnaars op de gedachte kwam harer genegenheid, had zij die
reeds opgevolgd, het huis van haar beminden vader verlaten hebbende (want
een moeder heeft zij niet) en zich uit het dorp verwijderd met den soldaat,
die met meer glans van deze onderneming afkwam, dan van de geheele menigte,
welke hij zich toeschreef. Dit geval bracht het geheele dorp in verbazing en
zelfs allen, die er kennis van kregen : ik stond versteld, Anselmus verslagen,
haar vader was bedroefd, hare bloedverwanten beleedigd, het gerecht in zorg,
de schutters bij de hand : de wegen werden bezet, de bosschen doorzocht, en
na verloop van drie dagen vond men de eigenzinnige Leandra in een bergspelonk, tot op het hemd ontkleed, zonder het vele geld en de zeer kostbare
juweelen, die zij van huis had medegenomen. Men bracht haar weder in de
tegenwoordigheid van haar bedroefden vader en ondervroeg haar over haar
ongeluk ; zij bekende zonder aarzelen, dat Vincens van de Rots haar had bedrogen en onder belofte van haar te zullen trouwen overreed om het huis
,
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haars vaders te verlaten ; dat hij haar zou brengen naar de rijkste en fraaiste
stad, die er in de geheele wereld was, namelijk Napels, en dat zij onberaden
en bedrogen hem geloofd had en, haren vader bestelend, zich aan hem had
toevertrouwd, denzeifden nacht, toen zij gemist was ; dat hij haar had gevoerd
naar een woesten berg en haar opgesloten in die spelonk, waar men haar gevonden had. Zij vertelde ook, dat de soldaat, zonder haar hare eer te ontnemen,
haar had beroofd van alles wat zij bezat, en haar in die spelonk had gelaten
en heengegaan was : een geval, dat opnieuw allen in verbazing bracht. Moeielijk,
mijnheer, liet zich de ingetogenheid des jonkmans gelooven; maar zij verzekerde het
met zooveel overtuiging, dat dit medewerkte om den troosteloozen vader te troosten,
die de rijdommen niet telde, welke men hem ontnam, nu men zijn dochter het juweel
had laten behouden, dat, als het eenmaal verloren is, geen hoop laat nog ooit herkregen te worden. Denzelfden dag dat Leandra verscheen, deed haar vader haar uit
onze oogen verdwijnen en ging haar opsluiten in een klooster van een stad, die
hier in de buurt ligt, hopende, dat de tijd een deel van den slechten dunk zal
wegnemen, waarin zijn dochter zich gebracht heeft. De jeugdige leeftijd van
Leandra diende haar tot verontschuldiging, ten minste bij hen, die er niet eenig
belang bij hadden of zij slecht of goed was ; maar die haar verstand en oordeel
kenden, schreven haar misstap niet aan onkunde toe, maar aan haar lichtzinnigheid en aan de natuurlijke neiging der vrouwen, die voor het grootste deel
buitensporig en slecht gesteld pleegt te zijn. Toen I,eandra opgesloten was, werden de oogen van Anselmus blind, ten minste zij hadden niets meer te zien, dat
hun genoegen gaf; en de mijne waren in duisternis, zonder licht, dat hen tot
iets genoegélijks leidde, nu Leandra afwezig was ; onze droefheid nam toe, ons
geduld werd minder, wij vervloekten den pronk van den soldaat en waren woedend
over de weinige zorg van Leandra's vader. Kortom, Anselmus en ik spraken
af om het dorp te verlaten en naar dit dal te gaan, waar wij, hij een groot
aantal schapen weidende, die hem in eigendom toebehooren, en ik een talrijke
kudde geiten, ook van mij zelven, ons leven doorbrengen onder de boorren,
terwijl wij onzen hartstocht den teugel vieren, hetzij wij te zamen tot lof of tot
blaam zingen van de schoone Leandra, hetzij wij ieder alleen zuchten en eenzaam onze klachten naar den hemel opzenden. In navolging van ons zijn vele
andere minnaars van Leandra naar deze woeste bergen gekomen en oefenen
hetzelfde bedrijf uit als wij, en er zijn er zoovelen, dat het schijnt als of deze
plek veranderd is in het herderlijk Arcadie, zoo opgevuld is zij met herders en
schaapskooien, en er is geen gedeelte waar niet de naam van de schoone Leandra
gehoord wordt. Deze vervloekt haar en noemt haar eigenzinnig, veranderlijk en
eerloos, geene veroordeelt haar als lichtzinnig en roekeloos ; die spreekt haar vrij
en vergeeft, en een ander stelt haar te recht en berispt ; de een roemt hare
schoonheid, de ander verfoeit haar karakter, kortom allen spreken kwaad van
haar en allen aanbidden haar, en van allen strekt de dwaasheid zich zoove r
uit, dat er zijn, die zich over hare versmading beklagen, zonder haar ooit gesproken te hebben, en anderen zelfs die jammeren en aan de razende kwaal van
den minnenijd lijden, dien zij nooit bij iemand heeft opgewekt, want, zooals ik
reeds gezegd heb, hare zonde was eer bekend dan haar lust. Er is geen rotsholte,
geen oever eener beek, geen schaduw van een boom, die niet bezet is door
een herder, die zijn rampen aan de lucht verhaalt ; de echo herhaalt den naam
van Leandra, waar zij zich slechts kan vormen. Leandra weerklinken de bergen,
Leandra murmelen de beken, en Leandra houdt ons allen verward en betooverd,
hopend zonder hoop en vreezend zonder te weten waarvoor wij vreezen. Onde
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deze zinneloozen vertoeft mijn mededinger Anselmus, die, terwijl hij zooveel
andere dingen heeft om zich over te beklagen, alleen klaagt over de afwezigheid,
en bij het geluid eener viool, die hij wonderlijk bespeelt, met verzen, waarin hij
zijn voortreffelijk verstand toont, zingende klaagt ; ik volg een anderen, gemakkelijkeren weg, en naar mij dunkt den zekersten, namelijk die van kwaad te
spreken van de lichtvaardigheid der vrouwen, van hare onstandvastigheid, van
hare doode beloften, van hare gebroken trouw en kortom van het weinig oordeel,
dat zij hebben in het weten vestigen harer gedachten en bedoelingen ; en dit
was de aanleiding, mijne heerera, van de woorden, die ik tot deze geit sprak,
toen ik hier kwam, want daar zij een wijfje is, minacht ik haar, ofschoon zij de
beste is mijner gansche kudde. Dit is de geschiedenis, die ik u beloofde te verhalen : ben ik in u haar te vertellen langdradig geweest, ik zal niet bekrompen
zijn in u te dienen; dicht hierbij heb ik mijn hut, daar heb ik versche melk en
zeer smakelijke kaas, met andere verschillende en geurige vruchten, niet minder
aangenaam voor het gezicht dan voor den smaak.

HOOFDSTUK LII.
Van den twist, dien Don Quichote met den geitenhoeder had, en
het zonderlinge avontuur met de boetelingen, waaraan hij
een gelukkig einde maakte ten koste van zijn zweet.
Algemeen genoegen wekte het verhaal van den gitenhoeder bij allen, die het
gehoord hadden ; vooral beviel het den Domheer, die met zeldzame belangstelling de wijze opmerkte, waarop hij het verteld had, zoo ver verwijderd van den
schijn eens boerschen geitenhoeder, dat hij zich bijna als een vernuftig hoveling
voordeed : ook zeide hij, dat de Pastoor zeer juist gezegd had, dat de bergen
letterkundigen voortbrachten. Allen boden Eugenius hun diensten aan, maar wie
zich het mildste hierin toonde was Don Quichote, die tot hem zeide : «Zeker,
broeder geitenhoeder, bevond ik mij in de mogelijkheid om eenig avontuur te
kunnen aanvangen, dan zou ik mij aanstonds op weg begeven om uw fortuin
te maken, want ik zou Leandra uit het klooster halen (waar zij zonder eenigen
twijfel tegen haren wil in moet zijn) ondanks de Abdis en allen, die het mochten
willen verhinderen ; ik zou haar u ter hand stellen om met haar te handelen
naar uw zin en lust : steeds de wetten der ridderschap in acht nemend, die gebieden, dat aan geen jonkvrouw eenig leed worde aangedaan ; ofschoon ik hoop
in God, onzen Heer, dat de macht van een boosaardigen toovenaar niet z66veel zal vermogen, of die van een anderen beter gezinden vermag meer, voor
dit geva' beloof ik u mijn gunst en hulp, zooals mijn beroep mij verplicht, dat
nergens anders in bestaat, dan in het begunstigen der zwakken en noodlijdenden.
De geitenhoeder keek hem aan, en toen hij Don Quichote zag, zoo slecht in
plunje en voorkomen, verwonderde hij zich en vroeg den barbier, die naast
hem zat : «Mijnheer, wie is die man, die er zoo wonderlijk uitziet en op die
wijze spreekt ?»
«Wie zou het anders zijn,» antwoordde de barbier, «dan de zeer vermaarde
Don Quichote van de Mancha, wreker van beleedigingen en hersteller van on-
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recht, beschermer der jonkvrouwen, de schrik der reuzen en de overwinnaar in
alle veldslagen.)
«Dit lijkt mij,) antwoordde de geitenhoeder, «naar hetgeen men leest in de
boeken der dolende ridders, die dat alles deden wat u van dezen man zegt,
ofschoon ik voor mij denk, óf dat u spot, óf dat deze edelman de kamers van
zijn hoofd ledig moet hebben.)
«Gij zijt een groote schavuit,» hernam Don Quichote, «en bij u zelven is
alles ledig en ijdel en dom, terwijl ik voller bij mijn verstand ben, dan zulks
ooit het groote bastaardkind van een slet was, die u baarde.»
En al sprekende en schreeuwend greep hij een brood, dat naast hem lag, en
wierp het den geitenhoeder vlak in het gezicht met zooveel woede, dat zijn neus
plat werd ; maar de geitenhoeder, die er geen grap in vond, maar zag hoe ernstig men hem mishandelde, gaf niets om het tapijt of om het tafelgoed, noch
om allen, die zaten te eten, sprong op Don Quichote toe en hem met beide
handen bij de keel grijpend, zou hij hem ongetwijfeld gewurgd hebben, ware
Sancho Panza op dat oogenblik niet aangekomen, die hem bij de schouders
greep en hem boven op den disch wierp, de schotels brekend, de bekers verbrijzelenden uitstortend en verspreidend alles wat er in was. Don Quichote,
zich vrij ziende, schoot toe, boven op den geitenhoeder, die met zijn aangezicht
vol bloed, bont geschopt door Sancho, als een kat kruipend, op den disch naar
een mes zocht om een bloedige wraak te nemen ; dit beletten hem echter de
Domheer en de Pastoor ; doch de barbier maakte het zoo, dat de geitenhoeder
Don Quichote onder zich kreeg, op wien hij nu zulk een aantal vuistslagen deed
regenen, dat van het gelaat van den armen ridder evenveel bloed droop als van
het zijne. De Domheer en de Pastoor barstten van lachen, de schutters dansten
van pret, allen riepen kis, kis ! zooals men bij honden doet als zij bezig zijn
met vechten ; alleen Sancho Panza was wanhopig, omdat hij zich niet kon loswringen van een knecht vrn den Domheer, die hem verhinderde zijn meester
te helpen. Eindelijk terwijl allen juichten en zich vroolijk maakten, behalve de
twee vechters, die elkander beukten, hoorden zij het geluid eener trompet, zoo,
droevig, dat zij hun gelaat keerden naar den kant, waar het vandaan scheen te
komen ; maar wie het meest ontroerde van het te hooren, was Don Quichote,
die, ofschoon hij daar onder den geitenhoeder lag, zeer tegen zijn genoegen en
meer . dan ordentelijk geslagen, tot hemzeide : „Broeder duivel, want het is niet
mogelijk, dat gij zulks niet zijt, daar gij moed en krachten genoeg gehad hebt
om de mijne te overweldigen, verzoek ik u, een wapenstilstand te sluiten voor
niet langer dan een uur, want het droevig geluid dier trompet, dat ons ter oore
komt, roept mij tot een nieuw avontuur.)
De geitenhoeder, die al moede was van het slaan en van geslagen te worden,
liet hem terstond los en Don Quichote richtte zich op, eveneens het gezicht
wendend naar den kant, vanwaar het geluid gehoord werd ; hij zag onverwachts,
dat van een heuvel een aantal mannen afdaalde in het wit gekleed op de wijze
van boetelingen. I)e zaak was, dat in dat jaar de wolken haren dauw aan de
aarde geweigerd hadden en in al de dorpen van dat gewest deed men processiën,,
openbare gebeden en boeten, God biddend, dat Hij de handen Zijner barmhartigheid zou openen en op hen regenen ; met dit doel ging dan nu ook de
bevolking van een dorp, dat daar in de buurt lag, in processie naar eene gewijde kluis, dieaan een heuvel van dat dal gelegen was. Don Quichote, de
zonderlinge kleedij der boetelingen ziende, zonder dat hij zich herinnerde, hoevele malen hij hen moest gezien hebben, verbeeldde zich, dat het een zaak van
.,
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avonturen was en het hem alleen, als dolend ridder, aanging, het te ondernemen ; hij werd in deze verbeelding versterkt door de meening, dat een beeld, in
rouwgewaad gehuld, dat zij droegen, een aanzienlijke dame was, welke de schelmen en lompe vlegels met geweld wegvoerden. Zoodra dit hem voor den geest
kwam, vatte hij met groote vlugheid Rosinante aan, die liep te weiden, maakte
van den zadelboog teugel en schild los, deed hem aanstonds den teugel aan,
en Sancho om zijn degen vragend, besteeg hij Rosinante, deed zijn schild aan
zijn arm en riep met luider stem tot allen, die tegenwoordig waren : eNu, dapper
gezelschap, zult gij zien van hoeveel belang het is, dat er in de wereld ridders
zijn, die het beroep der dolende ridderorde uitoefenen ; nu zeg ik, dat gij in de
bevrijding van die goede dame, die daar gevangen wordt gehouden, zult zien,
of de dolende ridders geacht moeten worden.'
En dit zeggende drukte hij zijn dijen tegen Rosinante, want sporen had hij
niet aan, en in vollen galop (want een gestrekten draf leest men niet in deze
gansche waarachtige geschiedenis, dat Rosinante ooit heeft aangenomen) snelde
hij de boetelingen te gemoet, ofschoon de pastoor, de Domheer en de barbier
hem trachtten tegen te houden, maar het was hun niet mogelijk, evenmin als
hem het geschreeuw weêrhield, dat Sancho tot hem richtte, roepende : tWaar
gaat gij heen, heer Don Quichote ? welke duivels hebt gij in uw borst, die u
aansporen ons katholiek geloof tegen te streven ? bedenk, dat dit eene processie
is van boetelingen en dat die dame, weike men op het voetstuk draagt, het zeer
gezegende beeld is van de onbevlekte Maagd ; ziet toe, mijnheer, wat gij doet,
want dezen keer kan men zeggen, dat gij niet weet wat gij doet.'
Sancho vermoeide zich tevergeefs, want zijn meester had het er zoo op gezet
om bij de mannen in lakens gehuld te komen en de dame in den rouw te bevrijden, dat hij geen woord verstond, en al had hij iets verstaan, zou hij toch
niet teruggekeerd zijn, al had de koning het hem bevolen. Hij kwam dan bij
de processie, hield Rosinante stil, die reeds verlangde om wat te rusten en met
een ontstelde en schorre stem riep hij : c Gij, die u misschien het gelaat bedekt
omdat gij niet goed zijt, houdt stil en luistert naar hetgeen ik u wil zeggen!*
De eersten, die stil stonden, waren zij, die het beeld droegen ; en een der vier
geestelijken, die de litaniën zongen, het vreemde voorkomen van Don Quichote,
de magerheid van Rosinante en andere belachelijke omstandigheden ziende,
welke hij bij Don Quichote opmerkte, antwoordde hem met te zeggen : Heer
broeder, als gij ons iets zeggen wilt, zeg het dan gauw, want deze broeders
loopen zich de schouders gekneusd, en wij kunnen ons niet ophouden ; het is
ook niet redelijk dat wij het doen, om iets aan te hooren, dat niet zoo kort is
om in twee woorden gezegd te worden.'
ilk zal het in één zeggen,' hervatte Don Quichote, ten dat is, dat gij terstond die schoone dame vrij laat, wier tranen en droevig uiterlijk duidelijke
blijken geven, dat gij haar tegen haar wil wegvoert en dat gij haar eenig ongelijk hebt aangedaan, en ik, die in de wereld geboren ben om dergelijke beleedigingen te wreken, zal niet toestaan, dat zij een enkele schrede voorwaarts doet,
zonder haar de gewenschte vrijheid te schenken, die zij verdient.'
Op deze woorden kwamen allen, die ze hoorden, op het denkbeeld, dat Don
Quichote krankzinnig moest zijn en begon men hartelijk te lachen doch dit
lachen was kruit strooien op den toorn van Don Quichote, zoodat hij, zonder
een woord verder te spreken, zijn degen trekkend, op de draagbaar aanviel.
.

Eén dergenen die haar droegen, den last aan zijn makkers overlatend, sprong Don
Quichote tegemoet, terwijl hij een vork of staak ophief, waarmede hij de baar
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steunde, zoolang zij rustte, en daarmede een grooten houw opvangend,
dien Don Quichote hem toebracht en waardoor er twee stukken van
afvlogen, bracht hij met het onderste derde, dat hij in de hand hield,
zulk een slag aan Don Quichote toe boven op zijn schouder, aan de zijde, waar
hij zijn degen voerde, terwijl het schild hem tegen de boersche kracht niet kon dekken, dat de arme Don Quichote in droevigen toestand op den grond stortte.
Sancho Panza, die hem hijgend achterna liep, schreeuwde, hem gevallen ziende,
den man van den slag toe, hem toch geen tweeden te geven, daar hij een arm
betooverd ridder was, die nog nooit in zijn leven een mensch kwaad had gedaan.
Wat echter den boer weerhield was niet het geroep van Sancho maar het gezicht,
dat Don Quichote hand noch voet verroerde ; en dus geloovend, dat hij hem
doodgeslagen had, bond hij haastig zijn overkleed aan zijn gordel op en ging op de
vlucht over het veld als een ree. Intusschen kwam het gansche gezelschap van
Don Quichote ter plaatse waar hij was ; maar de lieden van de processie, die hen
zagen komen aanloopen en met hen de schutters met hun bogen, vreesden
eenig onheil, plaatsten zich allen in een kring rondom het beeld en wachtten
met opgeslagen kappen, de geeselzweepen in de vuist, en de geestelijken de kan
delaars, den storm af, met het vaste besluit zich te verdedigen, en zelfs hun aanvallers, als zij konden, aan te tasten. De fortuin schikte het echter beter dan men
dacht, want Sancho deed niets anders dan zich neerwerpen op het lichaam van
zijn heer, het smartelijkst en luidruchtigst geween over hem aanheffend, daar hij
meende, dat hij dood was. De Pastoor werd herkend door een ander Pastoor,
die in de processie was, en deze kennis deed de vrees bedaren. die de beide
partijen bevangen had. De eerste Pastoor gaf den tweeden in een paar woorden
te kennen wie Don Quichote was, en zoowel hij als de geheele troep boetelingen gingen zien of de arme ridder dood was, en hoorden nu, dat Sancho Panza
met tranen in zijn oogen zeide : e0 bloem der ridderschap, die door een enkelen
knuppelslag den loop eindigde uwer zoo welbestede jaren ! o sieraad van uw
geslacht, eer en roem van de geheele Mancha en zelfs van de geheele wereld,
welke, wanneer gij er aan ontbreekt, vol boosdoeners zal blijven, die zonder
vrees zullen zijn van gekastijd te worden voor hun booze daden ! o milddadige
boven alle Alexanders, daar gij mij vour slechts acht maanden dienst het beste
eiland gegeven hadt, dat de zee omringt en bespoelt ! a nederige met de trotschen en aanmatigende met de nederigen, ondernemer van gevaren, dulder van
beleedigingen, verliefd zonder reden, navolger der goeden, geesel der boozen,
vijand der laaghartigen, kortom dolend ridder, is alles wat gezegd kan worden!"
Door het geschrei en gekerm van Sancho herleefde Don Quichote en het
eerste woord, dat hij zeide, was : tHij, die van u verwijderd leeft, zoetste Dulcinea,
is aan grootere rampen dan deze onderhevig. Help mij, vriend Sancho, om mij
op de betooverde kar te plaatsen, want ik ben niet in staat den zadel van Rosinante te drukken, daar ik dezen ganschen schouder gebroken voel.'
iIk zal dit gaarne doen, mijnheer,) antwoorde Sancho, ten laat ons naar ons
dorp terugkeeren in gezelschap van deze heeren, die u genegen zijn ; daar zullen
wij orde stellen om een nieuwen tocht te ondernemen, die ons meer voordeel
en roem oplevert."
iGij spreekt verstandig, Sancho,' antwoordde Don Quichote, ,,en het zal een
groote voorzichtigheid zijn, den boozen invloed der sterren te laten voorbijgaan,,
die thans heerschende is.'
De Domheer, de Pastoor en de barbier zeiden hem, dat hij zeer wel zou
handelen. met te doen wat hij zeide en dus groot genoegen gesmaakt hebbende
;
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in de eenvoudigheden van Sancho Panza, plaatsten zij Don Quichote op de kar,
zooals hij te voren was ; de processie ging zich weder schikken en haar weg
vervolgen : de geitenhoeder nam afscheid van alien ; de schutters wilden niet verder mede gaan en de Pastoor betaalde hun het verschuldigde ; de Domheer verzocht den Pastoor hem bericht te geven van het lot van Don Quichote of hij
genas van zijn krankzinnigheid, dan wel of hij daarin volhardde, en hiermede
nam hij afscheid om zijn reis voort te zetten. Kortom allen verdeelden zich en
scheidden van elkander, terwijl alleen overbleven de Pastoor en de barbier, Don
Quichote en Panza, en de goede Rosinante, die bij alles wat hij gezien had
evenveel geduld aan den dag legde, als zijn meester. De ossendrijver spande
zijn ossen aan, plaatste Don Quichote op een bundel hooi en volgde met zijn
gewone bedaardheid den weg dien de pastoor begeerde en zoo kwamen zij na
verloop van zes dagen aan het dorp van Don Quichote, waar zij inkwamen op
het midden van den dag, die toevallig een zondag was, zoodat de geheele bevolking op het plein was, waar de kar van Don Quichote midden overheen
reed; allen liepen toe om te zien wat er in de kar aankwam en toen zij hun
dorpsgenoot herkenden, stonden zij verbaasd, en een jongen liep hard weg om
aan zijn huishoudster en zijn nicht het bericht te brengen, dat haar oom en haar
heer daar mager en geel aankwam, uitgestrekt op een hoop hooi en op een
ossenkar. Het was bedroevend het geschrei te hooren, dat de goede dames aanhieven, de stompen die zij zich gaven, de verwenschingen, die zij opnieuw die
vervloekte ridderromans' toezonden, hetgeen zij herhaalden, toen zij Don Quichote
door de poort zagen binnenkomen. Op het bericht van deze komst van Don
Quichote liep ook Sancho Panza's vrouw toe, die al lang vernomen had, dat hij
met hem was medegegaan, om hem als schildknecht te dienen, en zoodra zij
Sancho zag, was het eerste dat zij hem vroeg, of de ezel welvarend was.
Sancho antwoordde, dat hij het beter maakte dan zijn meester.
„God zij gedankt," hervatte zij, ,Die mij zooveel goeds heeft gedaan ! maar
vertel mij nu, mijn vriend, welk voordeel hebt gij behaald met uw schildknaperijen ? welken japon brengt gij mij mede ? welke schoentjes voor uw kinderen ?"
elk breng niets mede, lieve vrouw," zeide Sancho : ofschoon ik andere dingen
van meer belang medebreng."
„Dat doet mij veel genoegen," antwoordde de vrouw : „toon mij die dingen
van meer belang, vriend, want ik verlang ze te zien, opdat mijn hart zich verblijde, dat zoo droevig en ontevreden is geweest gedurende al de eeuwen uwer
afwezigheid."
„Te huis zal ik ze u toonen, vrouw," antwoordde Panza, „en wees nu tevreden, want als het God behaagt, dat wij nogmaals op reis gaan om avonturen
te zoeken, zult gij mij gauw graaf zien of gouverneur van een eiland en niet
van het soort als hier, maar het beste dat men vinden kan."
„Mocht dit den Hemel behagen, lieve man, want wij hebben het wel noodig.
Maar zeg mij : eilanden wat zijn dat, want ik begrijp het niet."
„Honig is niet voor den mond des ezels," antwoordde Sancho : „op zijn tijd
zult gij het zien, vrouw, en gij zult zelfs verbaasd staan, u mevrouw te hooren
noemen door al uw vazallen."
Wat zegt gij, Sancho, van mevrouw, eilanden en vazallen," antwoordde Johanna
Panza, want zoo heette de vrouw van Sancho, ofschoon zij geen familie waren,
maar omdat het gebruikelijk is in de Mancha, dat de vrouwen den naam harer
mannen aannemen.
tTob maar niet, Johanna, om alles zoo haastig te weten ; genoeg, dat ik u
;
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de waarheid zeg, en snoer uw mond ; alleen kan ik u in het voorbijgaan wel
zeggen, dat er geen prettiger ding in de wereld is dan dat een fatsoenlijk man
schildknecht is van een dolend ridder, die avonturen zoekt. Weliswaar vallen
de meeste, die gevonden worden, niet zoo genoegelijk uit als een mensch wel
zou willen, want van de honderd, die men ontmoet, plegen er negen-en-negentig
krom en scheef uit te komen. Ik weet het bij ondervinding, want van sommigen
ben ik afgekomen in een deken gesold en van anderen plat geslagen ; maar
toch is het een mooi ding op geluk te hopen, bergen overklimmend, bosschen doorzoekend, rotsen betredend, kasteelen bezoekend, in herbergen verblijvend zoolang
men verkiest zonder een penning te betalen of men biedt hem den duivel aan.,
Al deze gesprekken hadden plaats tusschen Sancho Panza en Johanna Panza,
zijn vrouw, terwijl de huishoudster en nicht van Don Quichote dezen ontvingen
en ontkleedden en hem in zijn ouderwetsch ledikant nederlegden. Hij keek
haar aan met schuine blikken en begreep niet goed waar hij zich bevond. De
Pastoor gelastte de nicht te zorgen, haar oom te onthalen, en dat zij moesten
oppassen, dat hij haar niet opnieuw ontsnapte, terwijl zij verhaalden wat er noodig
was geweest om hem naar huis te krijgen. Nu eens verhieven beiden opnieuw
haar geschrei ten hemel, dan weder hernieuwden zich de verwenschingen van de ridderromans, dan weder baden zij den Hemel, dat Hij in het diepste van den afgrond de schrijvers van zulke groote leugens en buitensporigheden mocht nederwerpen. Eindelijk werden zij ongerust en bevreesd, dat zij zich zonder haar
meester en oom zouden zien op hetzelfde oogenblik, dat hij wat beter werd;
en inderdaad ging het juist zooals zij zich hadden voorgesteld. Maar, de schrijver dezer geschiedenis, ofschoon hij met zorg en vlijt de daden heeft opgespoord,
welke Don Quichote op zijn derden tocht bedreef, heeft er geen kennis van
kunnen krijgen, ten minste door authentieke geschriften ; alleen heeft de faam
in de herinneringen van de Mancha bewaard, dat Don Quichote den derden
keer, dat hij uit zijn huis toog, naar Saragossa ging, waar hij zich bevond bij
een vermaard steekspel, dat men in die stad hield, en daar gebeurden hem
dingen, zijn dapperheid en goed verstand waardig. Ook van zijn dood en uiteinde kon hij niets ontdekken, en zou het ook niet ontdekt of geweten hebben,
indien het geluk hem niet een ouden arts had doen vinden, die een _ looden
doos in zijn bezit had, welke, naar hij zeide, gevonden was in het afgebroken
metselwerk van eene oude kluis, die hernieuwd werd ; in welke doos eenige
perkamenten gevonden waren, beschreven met Gothische letters, maar in Castiliaansche verzen, welke veel van zijn daden bevatten en bericht gaven van de
schoonheid van Dulcinea van Toboso, van het uiterlijk van Rosinante, van de
getrouwheid van Sancho Panza en van de begrafenis van Don Quichote zelven,
met verschillende grafschriften en lofdichten op zijn leven en zeden, en wat
men kon lezen en tot klaarheid brengen was hetgeen de geloofwaardige schrijver
dezer nieuwe en nooit gehoorde geschiedenis hier heeft neergeschreven. Welke
schrijver aan hen die haar lezen mochten niets vraagt ter belooning van den
oneindigen arbeid, die hem het onderzoeken en nasporen van al de Manchaansche
archieven, ten einde haar aan het licht te brengen, kostte, dan dat men hem
hetzelfde vertrouwen schenkt, dat verstandige lieden plegen te gunnen aan die
ridderromans, die zoo geacht in de wereld zijn ; daarmede toch zal hij zich
wel beloond en voldaan rekenen en zich aangemoedigd voelen om andere aan
het licht te brengen en op te zoeken, zoo niet even waar, ten minste van
evenveel vinding en tijdverdrijf.

TWEEDE GEDEELTE.

HOOFDSTUK I.

Hoe de Pastoor en de barbier zich met Don Quichote over zijn
ongesteldheid onderhielden.
Sidi Hamed Benendzjeli verhaalt in het tweede gedeelte dezer geschiedenis en
den derden uittocht van Don Quichote, dat de pastoor en de barbier bijna een
maand lang bleven zonder hem te zien, om zijn herinnering aan gebeurtenissen
van het verleden niet te ververschen en in het geheugen terug te brengen ;
daarom lieten zij echter niet na, zijn nicht en zijn huishoudster te bezoeken en
haar aan te bevelen, toch zorg te dragen, hem te onthalen, en hem verkwikkende spijzen te eten te geven, die geschikt waren voor het gemoed en de
hersenen, uit welke men met recht kon oordeelen, dat zijn geheele ongeluk
voortkwam. De vrouwen zeiden, dat zij dit ook deden en zouden doen met
alle mogelijke welwillendheid en zorg, daar zij begonnen te merken, dat haar
meester bij tijden blijken begon te geven van bij zijn volle verstand te zijn :
waarover de beide heeren grootelijks tevreden waren, daar het hun toescheen,
dat zij hun doel bereikt hadden door hem betooverd in de ossenkar te hebben
meegevoerd, gelijk verhaald is in het eerste gedeelte dezer even groote als
nauwkeurige geschiedenis, in haar laaste hoofdstuk ; en daarom besloten zij, hem
eens te gaan bezoeken en de proef te nemen van zijn beterschap, ofschoon zij
het bijna voor onmogelijk hielden, dat hij haar herkregen had. Zij kwamen
overeen bij hem geen enkel punt van de dolende ridderschap aan te raken, ten
einde geen gevaar te loopen van de wond weder open te rukken, die nog zoo
versch was. Eindelijk bezochten zij hem dan en vonden hem zittend in zijn
bed, gekleed in een groen flanellen slaaprok, met een bonte Toledaansche muts
op ; hij was zoo mager en uitgeteerd, dat hij een ware mummie scheen. Zij
werden zeer goed door hem ontvangen, en vroegen hem naar zijn gezondheid,
waarover hij hun antwoordde met helder verstand en goedgekozen bewoordingen.
In den loop van hun gesprek kwamen zij te behandelen, wat men de staatswetenschap noemt en de regeeringsvormen, dit misbruik verbeterend en dat
veroordeelend, deze gewoonte hervormend en gene verbannend, zich elk van
drieën tot een nieuwen wetgever makend, een hedendaagschen Lykurgus of
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dan zij er hem ingedaan hadden, terwijl Don Quichote met zooveel oordeel
sprak over al de onderwerpen, die behandeld werden, dat de twee onderzoekers
zonder eenigen twijfel geloofden, dat hij geheel en al bij zijn volle verstand was.
De nicht en de huishoudster waren bij het gesprek tegenwoordig en hielden niet
op God te danken, dat zij haar meester zoo goed bij zijn zinnen zagen ; maar
de pastoor, zijn eerste voornemen veranderend, namelijk om het gesprek niet te
brengen op het ridderwezen, wilde de geheele proef nemen, of de genezing van Don
Quichote schijnbaar of waarachtig was, en zoo kwam hij van het eene op het andere
aan het vertellen van eenige nieuwstijdingen, die van de Hofstad gekomen waren;
onder anderen zeide hij, dat men het voor zeker hield, dat de Turk afzakte met
een machtige oorlogsvloot en men zijn voornemen niet kende, noch waar zich
zulk eene groote donderbui zou ontlasten, en met dezen schrik, zeide hij, waarmede hij ons bijna ieder jaar te wapen roept, was de geheele Christenheid in
de weer Zijne Majesteit had de kusten van Napels en Sicilië laten versterken,
benevens het eiland Malta.
Hierop antwoordde Don Quichote : «Zijne Majesteit heeft gehandeld als een
zeer voorzichtig krijgsoverste, door zijn staten bijtijds te versterken, opdat de
vijand hem niet ontbloot vinde ; maar als men mij raad vroeg, zou ik hem aanraden, een voorzorg te gebruiken, waarop Zijne Majesteit op het tegenwoordige
oogenblik zeer ver moet verwijderd wezen van bedacht te zijn.»
Nauwelijks hoorde de Pastoor dit of hij zeide bij zichzelf: «God steune u
met Zijne hand, arme Don Quichote ! want mij dunkt, gij stort u van het hooge
toppunt uwer dwaasheid in den diepen afgrond uwer onnoozelheid.»
Maar de barbier, die reeds op dezelfde gedachte gekomen was als de Pastoor,
vroeg Don Quichote, welke voorzorg hij zeide, dat goed was te nemen; misschien
zou zij zoo kunnen zijn, dat men haar op de lijst kon zetten van de vele ongepaste raadgevingen, die aan de vorsten plegen gegeven te worden.
«De mijne, mijnheer de baardschrapper,» zeide Don Quichote, «zal niet on-

gepast zijn, maar zeer gepast.»
«Daar zeg ik het niet om,» hernam de barbier, «maar omdat de ondervinding
bewezen heeft, dat alle of de meeste plannen, die men aan Zijne Majesteit aanbiedt, of onuitvoerlijk zijn, of buitensporig, of ten nadeele van den koning of
van het rijk.»
«Maar het mijne,» antwoordde Don Quichote, «is niet onuitvoerbaar noch
buitensporig, maar het gemakkelijkste, het billijkste en het slimste en bondigste,
dat in de gedachte van een plannenmaker kan opkomen.»
«U talmt met het te zeggen, mijnheer Don Quichote,» hernam de pastoor.
«Ik zou niet gaarne hebben,» zeide Don Quichote. «dat ik het nu hier zeide
en het morgen vroeg in de ooren van de heeren staatsraden klonk, en een ander
zoodoende den dank en het loon mijner moeite wegdroeg.»
«Wat mij betreft,» zeide de barbier, «ik geef u mijn woord, voor hier en voor
God niet te zullen zeggen, wat u zult mededeelen, noch aan den koning, noch
aan een bedelaar, noch aan iemand ter wereld : een eed, dien ik leerde uit het
volkslied van den pastoor, die in de voorrede den koning bericht gaf van den
dief, welke hem de honderd dublonen gestolen had en zijn reismuildier.»
«Ik ken die geschiedenissen niet,» zeide Don Quichote, «maar ik weet, dat
die eed goed is, daar ik overtuigd ben, dat mijnheer de barbier een braaf man is.»
«Al ware hij het niet,» zeide de pastoor, «ik ben borg voor hem en sta er
voor in, dat hij in dit geval niet meer zal spreken dan een stomme, op straffe
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tEn wie is borg voor u, mijnheer de pastoor ?b vroeg Don Quichote
tMijn ambt,» antwoordde de pastoor, dat het bewaren van geheimen .
medebrengt.»
( Welnu,» zoo begon Don Quichote : (is er iets meer te doen, dan dat Zijne
Majesteit bij openbaar gebod gelastte, dat op een bepaalden dag in de Hofstad
al de dolende ridders bijeenkomen, die door Spanje zwerven ? al kwam er slechts
een half dozijn, er zou er een onder kunnen wezen, die alleen sterk genoeg was
om de geheele macht van den Turk te verdelgen. Volgt mij aandachtig. Is ,
het soms iets nieuws, dat een enkele dolende ridder een leger van tweemaal
honderdduizend man verniele, als hadden zij allen te zamen een enkele keel, of"
als waren zij van deeg gemaakt ? Of zeg mij : hoevele geschiedenissen zijn niet
vol van die wonderen ? Er moest nu eens (ter slechter ure voor mij, daar ik
niet wil zeggen voor een ander) nog leven de vermaarde Don Belianis of een
van de tallooze nakomelingschap van Amadis van Gallië : als een van dezen
thans leefde en zich met den Turk meette, geloof mij, de winst zou geen renten
opbrengen ; maar God zal op zijn volk toezien en iemand uitzenden, die, als is.
hij ook zoo dapper niet als de oude dolende ridders, ten minste voor hen niet
onder zal doen in moed : God verstaat mij en meer zeg ik niet.»
„Ach," riep nu de nicht, „men mag mij doodslaan, als mijnheer niet weder
een dolend ridder wil gaan worden."
Waarop Don Quichote zeide : „Als dolend ridder moet ik sterven, en de Turk
moge op- of afkomen wanneer hij wil, zoo machtig als hij kan, nog eens zeg
ik, dat God mij verstaat."
Hierop zeide de barbier : „Ik verzoek u mij de vrijheid te verleenen, u een
kort verhaal te doen, dat te Sevilla voorviel en dat, daar het hier bij uitstek
te pas komt, mij belust maakt om het te vertellen."
Don Quichote schonk het verlof, de pastoor met de overigen lusterden op.

merkzaam en hij begon in dezer voege :
(In het krankzinnigenhuis te Sevilla was een man, dien zijn familie daar geplaatst had wegens gebrek aan verstand ; hij was gepromoveerd in het kanonieke
recht te Ossuna ; maar al was zulks ook te Salamanca gebeurd, zou hij, naar
veler oordeel, toch niet gemist hebben gek te zijn. Deze gepromoveerde begon
na verloop van eenige jaren van opsluiting in zijn hoofd te krijgen, dat hij bi}
zinnen en bij zijn volle verstand was, en in die verbeelding schreef hij aan den
aartsbisschop, hem hartelijk en in zeer verstandige woorden smeekend, hem van
die ellende, waarin hij leefde, te bevrijden, daar hij door Gods barmhartigheid
zijn verloren verstand weêrom had gekregen ; maar dat zijn bloedverwanten, te n.
einde een deel zijner bezittingen te genieten, hem daar hielden en ondanks dewaarheid begeerden, dat hij gek bleef tot aan zijn dood toe. De aartsbisschop,.
overgehaald door verscheidene ordentlijke en verstandige brieven, gelastte een
zijner kapelaans bericht te gaan inwinnen bij den bestuurder van het huis, of
het waar was wat die licenciaat hem schreef; hij moest zelf met den krankzinnige spreken, en indien het hem voorkwam, dat hij zijn verstand had, hem er
uit halen en in vrijheid stellen. De kapelaan deed dit, en de bestuurder zeide
hem, dat die man nog altijd gek was, en ofschoon hij dikwijls sprak als iemand
van groot verstand, hij ten slotte buiten het spoor raakte met zooveel dwaasheden, dat zij in hoeveelheid en grootte zijn eerste verstandige woorden evenaarden, zooals hij bij ondervinding zien zou door met hem te spreken. De kapelaan
wilde dit doen, en toen men hem bij den krankzinnige gebracht had, sprak hij
een uur en meer met hem, en in al dien tijd uitte de krankzinnige geen enkel
`
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dwaas en buitensporig woord ; integendeel, hij sprak zoo verstandig, dat de
kapelaan gedwongen was te gelooven, dat de gek bij zinnen was ; onder andere
dingen, die de gek hem zeide, was dit, dat de bestuurder hem kwalijk gezind
was, ten einde de geschenken niet te missen, die zijn bloedverwanten hem deden,
opdat hij zou zeggen, dat hij nog krankzinnig was, slechts met heldere tusschenpoozen ; en dat de grootste vijand, dien hij in zijn ongeluk had, zijn groote
rijkdom was, daar zijn vijanden, om dien te genieten, hem belaagden en aan de
genade twijfelden, welke onze lieve Heer hem bewezen had door hem van een
beest in een mensch te veranderen. Kortom, hij sprak op zulk een wijze, dat
hij den bestuurder verdacht maakte, zijn bloedverwanten tot inhalige en onbarmhartige lieden, en zichzelven zoo verstandig, dat de kapelaan besloot hem met
zich mede te nemen, opdat de aartsbisschop hem kon zien en zich met eigen
oogen overtuigen van den waren stand der zaak. In dit goed vertrouwen verzocht de kapelaan den bestuurder, te willen bevelen, dat men de kleederen
bracht, waarmede de licenciaat daar was ingekomen ; de bestuurder zeide hem
nogmaals, dat hij moest weten wat hij deed, daar de licenciaat zonder eenigen
twijfel nog gek was. Niets hielpen bij den kapelaan de waarschuwingen en vermaningen van den bestuurder om hem toch niet mede te nemen ; de bestuurder
gehoorzaamde, ziende, dat het een bevel van den aartsbisschop was : men deed
den licenciaat zijn kleederen aan, die nieuw en betamelijk waren, en toen hij
zich gekleed zag als een verstandig man en ontdaan van het krankzinnigenpak,
smeekte hij den kapelaan, hem uit liefde verlof te geven om van zijn medgezellen, de krankzinnigen, afscheid te gaan nemen. De kapelaan zeide, dat hij hem
wilde vergezellen en de krankzinnigen eens zien, die zich in het gesticht bevonden. Zij gingen dan ook werkelijk naar boven, en met hen sommigen, die tegenwoordig waren ; en toen de licenciaat gekomen was aan een kooi, waarin zich
een razende krankzinnige bevond, ofschoon die toen kalm en stil was, zeide hij
tot hem : «Broeder, zie, of gij mij iets te belasten hebt, daar ik naar mijn huis
ga, dewijl het God, in Zijne oneindige goedheid en barmhartigheid, behaagd
heeft, zonder dat ik het verdien, mij mijn verstand terug te geven ; ik ben weder
gezond en bij zinnen, want bij de macht van God is niets onmogelijk ; heb alle
hoop en vertrouwen op Hem dat, daar Hij mij tot mijn vroegeren toestand heeft
teruggebracht, Hij er ook u toe terug zal brengen, indien gij op Hem betrouwt;
ik zal zorg dragen u eenige lekkere spijzen te zenden: gebruik die zonder talmen, want gij moet weten, dat ik mij verbeeld, dat alle onze gekheden ontstaan
uit ledige magen en van hersenen vol lucht ; houd maar moed ! houd maar moed!
want de neêrslachtigheid bij rampen benadeelt de gezondheid en bespoedigt
den dood.)
Al die woorden van den licenciaat hoorde een andere krankzinnige, die in
een andere kooi zat, vlak tegenover die van den razende en zich opheffend
van eene oude mat, waarop hij zich moedernaakt had nedergeworpen, vroeg hij
met luider stem, wie dat was, die daar gezond en bij zinnen heenging.
De licenciaat antwoordde : «Ik, broeder, ben degene, die heenga, omdat ik
niet langer noodig heb hier te blijven, waarvoor ik den Hemel onophoudelijk
dank, die mij zulk een groote genade bewezen heeft.»
«Zie toe wat gij zegt, licenciaat, laat de duivel u niet foppen,» hervatte de gek,
houd u bedaard en blijf maar stilletjes t'huis, dan spaart gij het terugkomen.»
«Ik weet, dat ik klaar ben,» hernam de licenciaat, ten er zal geen reden zijn
om weer terug te komen, ten einde het oude liedje nog eens te zingen.»
Gij klaar!" riep de gek : „het zij zoo! de tijd zal het leeren! ga in Gods
„
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naam ! maar ik zweer u bij Jupiter, wiens majesteit ik op aarde vertoon, dat,
om de zonde alleen, die Sevilla heden bedrijft met u uit dit gesticht te halen
en u voor verstandig te houden, ik er zulk een straf over zal uitoefenen, dat de
herinnering er van duren zal van eeuwigheid tot eeuwigheid, amen ! Weet gij
niet, onnoozel licenciaatje, dat ik dit kan doen, daar ik, zooais ik zeg, Jupiter
de Donderaar ben, die in mijn handen de vurige stralen houd, waarmede
ik de wereld kan bedreigen en verdelgen ? Maar met ééne enkele zaak wil ik
deze onwetende stad kastijden, namelijk met niet over haar te regenen, noch
over haar geheelen omtrek, gedurende drie volle jaren, die gerekend moeten worden van den dag en het oogenblik af, waarop deze bedreiging gedaan is, en
zoo vervolgens. Gij vrij, gij gezond, gij verstandig, en ik gek, ik ziek, en gebonden ? Ik denk er evenveel over om te regenen als ik er over denk, mij op
te hangen."
Op het geschreeuw en de woorden van den krankzinnige waren de omstanders opmerkzaam ; maar onze licenciaat, zich wendend tot onzen kapelaan, en
hem bij de hand vattend, zeide : „Wees onbezorgd, mijnheer, let niet op hetgeen deze gek gesproken heeft, want indien hij Jupiter is en niet mocht willen
regenen, ik die Neptunus ben, de Vader en de God der wateren, zal eiken keer
regenen als ik er lust toe heb en het noodig zal wezen."
Waarop de kapelaan antwoordde : tIk, voor mij, geloof, mijn Neptunus, dat
het niet goed is, mijnheer Jupiter boos te maken ; blijf u maar t'huis en een
anderen keer, als er meer gelegenheid en meer tijd is, zullen wij om u terug
komen.'
De bestuurder en de aanwezigen lachten, om welk gelach de kapelaan half
boos werd ; men kleedde den licenciaat uit, hij bleef t'huis en de vertelling
was uit.'
iDit is dus het verhaal, mijnheer de barbier,' vroeg Don Quichote, «dat
gij, daar het hier bij uitstek te pas kwam, niet kondt nalaten te vertellen ? 0
mijnheer de baardschrapper, mijnheer de baardschrapper, hoe blind is toch
iemand, die niet ziet door het linnen eener zeef! Is het mogelijk dat u niet
weet, dat de vergelijkingen, die gemaakt worden tusschen verstand en verstand,
tusschen dapperheid en dapperheid, tusschen schoonheid en schoonheid en
tusschen geslacht en geslacht, steeds hatelijk en onwelkom zijn ! Ik mijnheer
de barbier, ben Neptunus niet, de God der wateren, en ik doe ook mijn best
niet, dat iemand mij voor verstandig houd, terwijl ik het niet ben : alleen beijver ik mij om aan de wereld de dwaling te doen begrijpen, waarin zij verkeert, van niet dien zeer gelukkigen tijd te hernieuwen, waarin de dolende
ridderschap te velde was ; maar onze ontaarde tijd verdient zooveel goeds niet
te genieten als de tijden genoten, waarin de dolende ridders te hunnen laste
namen en op hun schouders droegen de verdediging der koninkrijken, de bescherming der jonkvrouwen, den bijstand der weezen en minderjarigen, de
kastijding der hoovaardigen en de belooning der nederigen. De meeste ridders,
die men heden ziet, zitten stijver onder het damast, de gebloemde zijde en
andere rijke stoffen, waarmede zij zich kleeden, dan in de maliën, waarmede
zij zich wapenen ; er is thans geen ridder, die in het veld slaapt, blootgesteld
aan de guurheid der lucht, van top tot teen in volle wapenrusting, en er is er
thans geen, die zonder de voeten uit de stijgbeugels te halen, gesteund op zijn
lans, slechts een hazenslaapje, gelijk men het noemt, tracht te nemen, zooals4
de dolende ridders dit deden ; er is er thans geen, die uit het bosch komend,.
in gindsch gebergte trekt, en vandaar een onvruchtbaar en woest strand be
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treedt der zee, die meest hooggaande en ontstuimig is, en daar aan den kant
een klein schuitje vindend zonder riemen, mast of eenigerlei tuig, er met een
onversaagd gemoed inspringt, zich toevertrouwend aan de onverbiddelijke baren
der diepe zee, die hem nu eens ten hemel verheffen en dan eens in een afgrond doen zinken ; en hij, het hoofd biedend aan den onwederstaanbaren
storm, bevindt zich, als hij er het minst aan denkt, drieduizend en meer mijlen
verwijderd van de plaats, waar hij zich inscheepte ; en aan een verwijderd en
onbekend land gestapt zijnde, overkomen hem dingen, waardig om beschreven
te worden niet op perkament, maar op brons. Maar thans zegepraalt de luiheid
over den ijver, de ledigheid over den arbeid, de ondeugd over de deugd, de
aanmatiging over de dapperheid, en de theorie der wapenen over de praktijk,
welke alleen leefden en schitterden in de gouden eeuwen en onder de dolende
ridders. Of zegt mij, wie was eerlijker en dapperder dan de vermaarde Amadis
van Gallië ? wie verstandiger dan Palmerijn van Engeland ? wie inschikkelijker
en handelbaarder dan Witschieter ? wie welgemanierder dan Lisuard van Griekenland ? wie grooter ontvanger en toebrenger van wonden dan Don Belianis ?
wie onversaagder dan Perion van Gallië ? of wie grooter ondernemer van gevaren dan Felix Marte van Hyrcanie ? of wie oprechter dan Esplandian ? wie
moediger dan Don Cercongilio van Thracie ? wie stouter dan Rodamonte ? wie
voorzichtiger dan koning Sobrino ? wie kloekmoediger dan Reinoud ? wie onover winnelij ker dan Roland ? en wie bevalliger en hoffelijker dan Rogier ? Al
die ridders en vele anderen, die ik zou kunnen opnoemen, mijnheer de pastoor,
waren dolende ridders, licht en glans van de ridderschap. Van dezen of zoodanig als dezen, zou ik wenschen, dat diegenen waren, welke mijn plan ten
uitvoer moesten brengen, want als dit het geval was, zou Zijne Majesteit zich
goed gediend zien en veel kosten sparen, en de Turk zou zich zijn baard zitten
uitplukken ; en hiermede wil ik te huis blijven, omdat de kapelaan er mij niet
uithaalt ; en als Jupiter, zooals de barbier gezegd heeft, niet regent, hier ben
ik, die regenen zal, zoodra ik er lust toe krijg : ik zeg dit, opdat mijnheer
Scheerbekken zou weten, dat ik hem begrijp.»
(Inderdaad, mijnheer Don Quichote,» hernam de barbier, (daar zeide ik het
niet om, en zoo zeker helpe mij God, als mijn bedoeling goed was en u er
niet over gekwetst moet wezen.»
(Of ik er gekwetst over kan wezen of niet,» antwoordde Don Quichote,
(dat weet ik voor mijzelven.»
Hierop zeide de pastoor : (Ofschoon ik tot dusverre bijna geen woord gesproken heb, zou ik toch niet willen blijven zitten met een zwarigheid, die mij
aan mijn geweten knaagt en knabbelt en ontstaan is uit hetgeen mijnheer Don
Quichote hier gezegd heeft.»
(Tot grootere zaken,» antwoordde Don Quichote, (heeft mijnheer de pastoor
vrijheid en hij kan dus zijn bezwaar zeggen ; het is wezenlijk niet aangenaam
met een bezwaard geweten te loopen.»
(Met dat welnemen dan,» antwoordde de pastoor, (zeg ik, mij volstrekt niet
te kunnen voorstellen, dat de gansche schaar van dolende ridders, die u, mijnheer Don Quichote, heeft opgenoemd, wezenlijk en waarachtig personen zijn
geweest van vleesch en been in de wereld ; integendeel ik verbeeld mij, dat
alles verzinsels zijn, fabelen en leugens en droomen, verteld door wakende
lieden, of om beter te zeggen, door half slapenden.»
Dit is eene andere dwaling,» antwoordde Don Quichote, (waarin velen vervallen zijn, die niet gelooven dat er zulke ridders in de wereld geweest zijn,
-
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en ik heb dikwijls bij verschillende lieden en gelegenheden getracht deze bijna
algemeene dwaling in het licht der waarheid te plaatsen ; somtijds echter heb
ik mijn doel niet bereikt, en somtijds wel, door het te doen steunen op de
schouders der waarheid : welke waarheid zoo zeker is, dat ik bijna zeggen kan,
dat ik met mijn eigen oogen Amadis van Gallië zag, die een man was, lang
van lichaam, blank van aangezicht, met een welgevormden, schoonen zwarten
baard, van voorkomen tusschen zachtmoedig en streng in, kort van woorden,
langzaam om toornig te worden en snel om den toorn af te leggen ; en evenals
ik Amadis heb geschilderd, zou ik, naar het mij voorkomt, al de dolende ridders
kunnen schilderen en afbeelden die er in de wereldgeschiedenissen voorkomen,
want door de opvatting, die ik heb, dat zij waren, zooals hun geschiedenissen
verhalen, en uit de daden, die zij bedreven, en de toestanden, waarin zij zich
bevonden, kunnen bij juiste redeneerkunde hun gelaatstrekken, hunne kleur en
gedaante afgeleid worden.»
„Hoe groot dunkt u, mijnheer Don Quichote", vroeg de barbier, „dat de
reus Morgante geweest moet zijn ?"
(Wat die reuzen betreft,» antwoordde Don Quichote, (zijn er verschillende
meeningen, of zij al dan niet in de wereld bestaan hebben : de Heilige Schrift
echter, die geen tittel ten opzichte van de waarheid kan falen, bewijst ons dat
zij er geweest zijn, door ons de geschiedenis te verhalen van dien vervaarlijken
Philistijn Goliath, die zeven en een halve el hoog was, wat een ongewone lengte
is. Ook op het eiland Sicilië zijn zulke groote scheenbeenen en schouderbladen
gevonden, dat hun omvang klaarblijkelijk aantoont, dat hun eigenaars reuzen
waren en zoo groot als groote torens : de meetkunde maakt deze waarheid
ontwijfelbaar. Met dat al zou ik echter niet met zekerheid kunnen zeggen, welke
lengte Morgante bezat, ofschoon ik mij verbeeld, dat hij niet zeer hoog heeft
moeten zijn : de reden om dit gevoelen aan te kleven, is dat ik in de geschiedenis, waarin bijzondere melding gemaakt wordt van zijn daden, vind, dat hij
meestal onder dak sliep, en daar hij een huis vond, dat hem kon bevatten is
het duidelijk, dat zijn grootte niet buitengewoon was.»
(Dat is zoo,» hernam de pastoor, die, vermaak scheppende in hem zulke
groote dwaasheden te hooren zeggen, hem vroeg, wat zijn gedachte beeld was
aangaande de gelaatstrekken van Reinoud van Montauban en van Don Roland,
en van de overige twaalf Pairs van Frankrijk, daar zij allen dolende ridders
geweest waren.
(Van Reinoud, » antwoordde Don Quichote, „durf ik zeggen, dat hij breed
van gelaat was, blozend van kleur, met levendige en eenigszins uitpuilende
oogen, buitengewoon lichtgeraakt en opvliegend, een vriend van roovers en
slecht volk. Omtrent Roland, of Rotoland, of Orlando (want met al die namen
noemt men hem in de geschiedenis) ben ik van meening en verzeker ik, dat
hij van middelbare lengte was, breed van schouders, een weinig krombeenig,
brein van gezicht en met een rooden baard, ruig van lichaam en barsch van
uiterlijk, kort van woorden, maar zeer beleefd en welopgevoed."
„ Indien Roland van geen edeler voorkomen was, dan u gezegd heeft," hervatte
de pastoor, was het geen wonder, dat mejonkvrouw Angelica de Schoone hem
versmaadde en verliet voor de netheid, knapheid en bevalligheid, die het vlasbaardige Moortje moest bezitten, aan wien zij zich overgaf; zij toonde haar
verstand in liever de zachtheid van Medoro te beminnen, dan de ruwheid van
Roland,"
)1 Die Angelica, mijnheer de pastoor," antwoordde Don Quichote, ,,was enne
,
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losbandige, lichtzinnige en ietwat kurige juffer, en zij maakte de wereld even
vol met hare onbetamelijkheden, als met den roep harer schoonheid. Zij minachtte duizend heeren, duizend dapperen en duizend verstandigen en vergenoegde zich met een honingzoet edelknaapje, zonder eenige andere bezitting of
naam, dan dien van erkentelijk, welke hem de vriendschap kon bezorgen, die
hij zijn vriend bleef toedragen. De groote zanger harer schoonheid, de vermaarde Ariosto, heeft, daar hij niet durfde of niet wilde bezingen wat die dame
overkwam, na hare onteerende overgave en wat geen bijzonder fatsoenlijke
dingen moeten geweest zijn, haar laten varen, waar hij zegt :
En hoe zij van Catay den schepter erlangde
Bezingt wellicht een ander beter.
Zonder twijfel was dit als het ware een voorspelling, want de dichters noemen
zich ook vates, hetgeen wil zeggen zieners. Deze waarheid kan men duidelijk
zien, want sedert dien tijd beweende en bezong een vermaard Andaluzisch
dichter hare tranen, en een ander vermaard Castiliaansch dichter bezong hare
schoonheid.
„Zeg mij, mijnheer Don Quichote," vroeg hierop de barbier, „is er nooit een
dichter geweest, die een satyre op die dame Angelica gemaakt heeft, onder
zoovelen, die haar geprezen hebben ?"
„Ik geloof," antwoordde Don Quichote, „dat, als Sacripante of Roland dichters
waren geweest, zij de juffer wel ingezeept zouden hebben, want het is eigen
aan dichters, die versmaad en neet aangenomen worden door hunne niet ingebeelde dames, of inderdaad slechts ingebeelde, door haar, die zij hadden verkoren tot meesteressen hunner gedachten, zich te wreken met satyren en schimpschriften : een wraak voorzeker edele gemoederen onwaardig ; tot nog toe echter
is er geen schimpdicht tot mijn kennis gekomen tegen jonkvrouw Angelica, die
de wereld in rep en roer bracht."
„Wonderbaar," hernam de pastoor ; en toen hoorden zij, dat de huishoudster
en de nicht, die reeds het gesprek verlaten hadden, luide schreeuwden op de
plaats, zoodat allen op het gerucht toeliepen.

HOOFDSTUK II.
Hetwelk handelt over den edelen strijd, dien Sancho Panza
had met de nicht en de huishoudster van Don Quichote,
benevens andere aardige gevallen.
De geschiedenis verhaalt, dat de stemmen, welke Don Quichote, de pastoor
en de barbier hoorden, die van de nicht en de huishoudster waren, die ze verhieven, zeggende tot Sancho Panza, die aandrong om binnen te komen, ten
einde Don Quichote te komen zien : „Wat wil die schooier hier in huis ? Ga
naar het uwe, vriend, want gij zijt het die mijnheer verleidt en oplicht en hem
op die doolwegen brengt."
Waarop Sancho antwoordde : „Huishoudster van satan, de opgelichte, de
verleide en de op de doolwegen gebrachte ben ik, en niet uw meester ; hij nam
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mij mede door die werelden, en gij bedriegt u in de helft van den waren prijs;
hij haalde mij uit mijn huis door middel van listen door mij een eiland te beloven, waarop ik tot heden toe wacht."
„Die eilanden mogen u verstikken," antwoordde de nicht, „vervloekte Sancho!
wat zijn dat, eilanden ? Is dat iets om te eten, slokop, gulzigaard, die gij zijt!"
Het is niet om te eten," hernam Sancho, ,,maar om te besturen en te
regeeren, en beter dan vier steden en vier regeeringsambten.
En toch," riep de huishoudster, „zult gij hier niet binnenkomen, zak vol
boosheid en pak vol slechtheid : ga uw huis besturen en uw land bebouwen
en laat het verlangen naar hijlanden en zijlanden varen."
Groot vermaak schepten de pastoor en de barbier in het gesprek van het
drietal ; maar Don Quichote, vreezend, dat Sancho zijn mond zou lossnoeren
en een hoop ondeugende dwaasheden laten glippen, punten aanrakend, die geen
goed zouden doen aan zijn naam, riep hem en beval de twee vrouwen te zwijgen
en hem binnen te laten komen. Sancho trad binnen ; en de pastoor en de
barbier namen afscheid van Don Quichote, aan wiens beterschap zij wanhoopten,
ziende hoe vast hij gehecht was aan zijn buitensporige denkbeelden, en hoe
doortrokken hij was van cle onnoozelheid zijner dolende ridderschappen : daarom
zeide de pastoor tot denbarbier : tGij zult zien, vadertje, dat onze edelman nogmaals uittrekt en op hol gaat wanneer wij er het minst aan denken.'
«Daar twijfel ik niet aan,» antwoordde de barbier, tmaar ik verwonderde mij
niet zoozeer over de dwaasheid van den ridder als over de onnoozelheid van
den schildknecht die dat van het eiland zoo vast gelooft, dat al de redeneeringen,
die men zich kan voorstellen, hem die dwaling niet uit den kop zullen halen.»
(God betere het!» riep de pastoor : ten laat ons oppassen, en zien, waar de
buitensporigheden van die twee, den ridder en den schildknaap, op uitloopen,
zoodat het schijnt alsof men het paar in denzelfden vorm gesmeed heeft, en
dat de gekheden van den heer geen duit waard zijn zonder de domheden van
den knecht.:
t Zoo is het,» zeide de barbier ; ten ik zou gaarne willen weten, wat zij nu te
zamen behandelen.»
elk verzeker u,» antwoordde de pastoor, eclat de nicht of de huishoudster
het ons hierna wel vertellen zullen, want die zijn er niet naar, om na te laten,
het te beluisteren.
Middelerwijl sloot Don Quichote zich met Sancho in zijn kamer op, en toen
zij alleen waren, zeide hij : t Het spijt mij zeer, Sancho, dat gij gezegd hebt en
zegt, dat ik het was, die u uit uw zaakjes haalde, terwijl gij weet, dat ik niet
bij mijn zaken bleef. Te zamen trokken wij uit, te zamen waren en te zamen
reisden wij rond : een en dezelfde fortuin, een en hetzelfde lot heeft voor ons
beiden gegolden : heeft men u éénmaal in een deken gesold, mij heeft men
honderdmaal slagen gegeven, en dit is het, wat ik boven u voor heb. ,
,,Dat lag ook in de reden," antwoordde Sancho, „want, zooals u zegt, de ongevallen behooren meer bij de dolende ridders, dan bij hun schildknapen."
„Gij bedriegt u, Sancho," hernam Don Quichote, „volgens het zeggen : quando
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caput dolei etc."

„Ik versta geen andere taal dan de mijne," antwoorde Sancho.
„Ik wil zeggen," zeide Don Quichote, „dat wanner he hoofd pijn lijdt, al de
leden pijn lijden : en dus, daar ik uw heer en meester ben, ben ik uw hoofd
en gij zijt mijn lid, daar gij mijn knecht zijt : en om deze reden moet de smart ,
die mij overkomt of overkomen zal, u pijn doen, en mij de uwe."
DON Q11ICNOTE.
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Zoo moest het wezen," zeide Sancho ; „maar toen men mij in een deken
solde, als lid, stond mijn hoofd achter den muur te kijken, hoe ik door de
lucht vloog, zonder dat het eenige pijn voelde ; en daar de leden verplicht zijn
om mede pijn te lijden met de smart van het hoofd, moest dit verplicht wezen
om mede pijn te lijden met hen."
Zoudt gij nu willen zeggen, Sancho," antwoordde Don Quichote, „dat het
mij geen leed deed, toen men u jonaste ? en als gij het zegt, moest gij het niet
zeggen, noch denken, want ik voelde toen meer leed in mijn ziel, dan gij in
uw lichaam. Maar laat ons dit voor het tegenwoordige daar laten : de tijd zal
wel komen, waarop wij het zullen en moeten uitmaken. Zeg mij nu eens, vriend
Sancho, wat zegt men van mij hier in het dorp ? hoe denkt het volk over mij,
en hoe de kleine en hoe de hooge adel ? Wat zegt men van mijn dapperheid
wat van mijn daden ? en wat van mijn hoffelijkheid ? Wat zegt men van de poging, die ik heb aangewend om de reeds vergeten orde der ridderschap op te
wekken en in de wereld weder in te voeren ? Kortom, ik verlang, Sancho, dat
gij mij zegt wat er daaromtrent te uwer ooren .is gekomen, en dat hebt gij mij
te zeggen zonder bij het goede iets toe, of van het kwade iets af te doen ; want
het is de plicht van getrouwe onderdanen de waarheid aan hun heeren te zeggen
in haar wezen en eigen gedaante, zonder dat de vleierij haar vergroot of eenige
andere ijdele beschouwing haar verkleint : gij moet weten, Sancho, dat als de
waarheid de ooren der vorsten naakt bereikte, zonder de kleederen der vleierij,
er andere tijden zouden wezen : andere eeuwen zouden eer voor de ijzeren gehouden worden dan de onze, die ik houd voor de gouden eeuw onder de nieuwere.
Deze waarschuwing diene u, Sancho, om mij op verstandige en welwillende
wijze de ware toedracht te doen hooren van hetgeen gij misschien weet omtrent
hetgeen ik u gevraagd heb."
Dat zal ik gaarne doen, mijnheer," antwoordde Sancho, „onder voorwaarde,
dat u niet boos wordt over hetgeen ik zal zeggen, daar gij verlangt, dat ik het
naakt zegge, zonder het andere kleederen aan te trekken, dan die, waarin het
te mijner oore kwam."
Ik zal volstrekt niet boos worden," antwoordde Don Quichote ; „gij kunt
vrij uit spreken, Sancho, zonder eenigen omweg."
Welnu, het eerste, dat ik zeg," zeide hij, „is, dat het volku houdt voor een
zeer grooten gek, en mij voor niet minder zinneloos. De kleine adel zegt, dat
u, zich niet houdend binnen de grenzen van den kleinen adelstand, den titel
van Don heeft aangenomen en zich tot ridder opgeworpen met vier wijnstokken
en twee morgen bouwland en gij zoowel van voren als van achteren een lor zijt.
De hooge adel zegt, niet te begeeren, dat de lagere édellieden zich met hen
gelijk stellen, inzonderheid die schildknaperige edellieden, die hun schoenen zwart
rooken in den schoorsteen en zwarte kousen mazen met groene zijde."
Dit komt bij mij niet te pas, zeide Don Quichote," want ik ga steeds goed
gekleed en nooit met gelapt goed ; gescheurd zou wel kunnen wezen, en gescheurd
meer door de wapenen, dan door den tijd."
„Wat betreft," vervolgde Sancho, „de dapperheid, hoffelijkheid, daden en ondernemingen, zijn er verschillende meeningen : sommigen zeggen : gek, maar
aardig ; anderen dapper, maar niet gelukkig ; anderen hoffelijk, maar lastig, en
eindelijk gaan zij zoover, dat men noch aan u, noch aan mij een beet heel laat."
,,Zie, Sancho," zeide Don Quichote, „wààr ook de deugd zich in een uitstekenden
graad bevindt, wordt zij vervolgd : weinigen, of geen der beroemde -lelden van
vroeger tijd, of zij werden gelasterd door de kwaadwilligheid. Julius Caesar, een
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zeer moedig, voorzichtig en dapper veldheer, werd gebrandmerkt als heerschzuchtig en niet heel zuiver van zeden. Van Alexander, dien zijn daden den bijnaam
van den Grooten verschaften, zegt men, dat hij zich somtijds overgaf aan dronkenschap. Van Herkules, den bedrijver van zoo vele daden, vertelt men, dat hij
wellustig en verwijfd was. Van Don Galaor, den broeder van Amadis van Gallië,
mompelt men, dat hij een bovenmate groote ruziezoeker was ; en van zijn broeder, dat hij een huilebalk was. Zoodat, o Sancho, onder zooveel belastering der
goeden, de mijne wel kan doorgaan, zoolang zij niet verder gaat dan gij gezegd hebt.'
Daar zit het hem, bij mijns vaders lijf!, hernam Sancho.
cis er dan nog meer?' vroeg Don Quichote.
De staart moet nog gevild worden,, antwoordde Sancho : ttot nog toe zijn
het taarten en massepein, maar als u alles wil weten wat er is van de
lasteringen, die men u aanwrijft, dan zal ik u op het oogenblik iemand hier
brengen, die ze u allen zal zeggen, zonder dat er een duit aan ontbreekt. Gisteren avond namelijk kwam hier de zoon aan van Bartholomeus Carrasco. die
te Salamanca op studie geweest is en nu baccalaureus is geworden ; en toen ik
hem ging verwelkomen, zeide hij mij, dat er al een boek bestond over uwe
geschiedenis, onder den titel van De vernuftige Jonkheer Don Quichote van de
Mancha; en hij zegt, dat men er mij in vermeldt onder mijn eigen naam van
Sancho Panza, en ook mejonkvrouw Dulcinea van Toboso, met andere dingen,
die wij met ons beiden alleen ondervonden, zoodat ik mij kruiste van verbazing,
dat de geschiedschrijver, die ze beschreef, ze heeft kunnen weten.
elk verzeker u, Sancho,» hernam Don Quichote, eclat de schrijver onzer
geschiedenis de een of andere wijze toovenaar moet zijn, want voor hen is
niets verborgen van hetgeen zij willen beschrijven.)
tOf hij,) zeide Sancho, teen wijze toovenaar was ! wel, naar de baccalaureus
Simson Carrasco zegt (want zoo heet hij, van wien ik gesproken heb) heet de
schrijver van de geschiedenis Sidi Hamed Berengen;.
(Dat is een Moorsche naam,) hervatte Don Quichote.
(Dat zal wel zoo zijn,) antwoordde Sancho, «want de meeste Mooren heb ik
hooren zeggen, houden veel van Berengena-appelen.,
Gij vergist u zeker, Sancho,, hernam Don Quichote, tin den toenaam van
dien Sidi, hetwelk in het Arabisch wil zeggen t mij nheer. »
tDat zou wel kunnen zijn,, hernam Sancho, ernaar als u lust heeft, dat ik
hem hier laat komen, zal ik hem aanstonds gaan halen.,
Gij zult mij veel genoegen doen, vriend,, zeide Don Quichote, twant ik ben
ontroerd over hetgeen gij mij gezegd hebt, en ik zal geen kruimel eten vóór ik
goed onderricht ben van alles.,
tDan ga ik hem halen,, antwoordde Sancho. En zijn heer vrij latende, ging
hij den baccalaureus opzoeken, met wien hij kort daarna terugkwam, waarna
er onder hun drieën een alleraardigst gesprek plaats had.
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HOOFDSTUK III.
Van het grappige gesprek, dat plaats had tusschen Don Quichote,
Sancho Panza en den baccalaureus Simson Carrasco.
In diepe gedachten bleef Don Quichote zitten wachten op den kandidaat
Carrasco, van wien hij de berichten omtrent zich zelven verwachtte te hooren,
te boek gesteld, gelijk Sancho gezegd had ; en hij kon zich niet voorstellen, dat
er zulk een geschiedenis bestond, daar het bloed der vijanden, die hij gedood
had, nog niet was opgedroogd aan het lemmer van zijn degen, en reed s wilde
men, dat zijn groote ridderdaden gedrukt waren. Niettemin verbeeldde hij zich,
dat een wijze, hij mocht dan vriend of vijand zijn, ze, door tooverkunst, ter
perse had gegeven : was het een vriend, om ze te verhoogen en te verheffen
boven de meest uitstekende van een dolenden ridder ; was het een vijand, om
ze te vernietigen en beneden de laagste te plaatsen, die van eenigen lagen
schildknaap beschreven waren : ofschoon, zeide hij bij zichzelven, nooit de bedrijven van de schildknapen beschreven werden : en was het waarheid, dat er
zulk een geschiedenis bestond, dan moest zij, als zijnde van een dolend ridder,
zeker verheven, grootsch, schitterend, prachtig en waarachtig zijn.
Hiermede troostte hij zich eenigermate ; maar mistroostig maakte hem de
gedachte, dat haar schrijver een Moor was, volgens dien naam van Sidi : van
de Mooren toch kon men geen waarheid verwachten, daar het allen bedriegers
zijn, falsarissen en leugenaars. Hij vreesde, dat hij zijn liefde wellicht had be..

handeld met eenige onbetamelijkheid, die ten nadeele strekte van de eerbaarheid
zijner meesteres Dulcinea van Toboso ; hij hoopte, dat hij zijn getrouwheid had
vermeld en het ontzag, dat hij steeds voor haar bewaard had, minachtend koninginnen, keizerinnen en jonkvrouwen van allerlei stand, en de aanvechtingen
beheerschend der natuurlijke driften. En zoo verzonken in deze en vele andere
voorstellingen zijner verbeelding, vonden hem Sancho en Carrasco, dien Don
Quichote met veel hoffelijkheid ontving. De baccalaureus was, ofschoon hij
Simson heette, niet heel groot van lichaam, maar een zeer groote schalk, mager
van gezicht, maar van een zeer goed verstand : hij zal omstreeks vier-en-twintig
jaren oud zijn geweest, hij had een rond hoofd platten neus en grooten mond,
alles teekenen van een schelmschen aard en een vriend te zijn van grappen en
aardigheden, gelijk hij dan ook toonde, toen hij Don Quichote zag, door voor
hem op de knieën te gaan liggen en tot hem te zeggen : (Uwe grootheid geve
mij de hand, mijnheer Don Quichote van de Mancha, want bij het gewaad van
St. Pieter, dat ik draag, ofschoon ik geen orden heb dan de vier eerste, u is
een van de vermaardste dolende ridders, die er geweest zijn of zelfs zijn zullen
op de geheele oppervlakte der aarde. Gezegend zij Sidi Hamed Ben-endsjeli die
de geschiedenis uwer groote daden beschreven heeft, en nogmaals gezegend zij
de belangstellende man, die zorg droeg om haar uit het Arabisch in ons Castiliaansch te doen overzetten tot algemeen onderhoud der volkeren !»
,

Don Quichote deed hem opstaan en zeide : ,.Zoo is het dan waarheid, dat er
eene geschiedenis van mij bestaat en dat de wijze, die haar samenstelde, een
Moor was ?2
(Het is zoo waar, mijnheer, antwoordde Simson, tdat ik het er voor houd,
dat er tot op nu toe reeds meer dan twaalf duizend exemplaren dier geschiedenis gedrukt zijn. Of vraag het maar aan Portugal, Barcelona en Valencia,
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waar zij gedrukt zijn ; zelfs loopt het gerucht, dat zij gedrukt wordt te Antwerpen, en voor mij is het duidelijk en klaar, dat er geen natie of taal zal zijn,
waarin zij niet wordt vertaald.
Een der dingen,' hernam nu Don Quichote, e die een deugdzaam en uitstekend man het meest genoegen moeten aandoen, is, zich, bij zijn leven, ter
goeder naam te zien op de tongen der menigte, gedrukt en uitgegeven : ik zeg
ter goeder naam, want in het tegenovergestelde geval zou geen dood zulks
evenaren.
Als het op goeden naam en op goede faam aankomt,' vervolgde de baccalaureus, (dan draagt u den palm weg boven al de dolende ridders, want de
Moor in zijn taal en de Christen in de zijne, droegen zorg om ons zeer levendig af te schilderen uw edelaardigheid, uwen grooten moed bij het ondernemen
van gevaren, uw geduld in tegenspoeden en uw lijdzaamheid, bij ongevallen en
verwondingen ; ook de eerbaarheid en ingetogenheid in uwe Platonische liefde
en van mejonkvrouwe Donna Dulcinea van Toboso.'
iNooit,' viel hier Sancho Panza in, «heb ik mejonkvrouw Dulcinea met Donna
hooren betitelen, maar alleen als mejonkvrouw Dulcinea van Toboso, en reeds
hierin dwaalt de geschiedenis.'
tDat is geen tegenwerping van belang,' antwoordde Carrasco.
tNeen voorzeker,' hernam Don Quichote : emaar zeg mij, mijnheer, baccalaureus, welke mijner daden zijn het, waaraan het meeste gewicht wordt gehecht
in die geschiedenis?,
Hierover,' antwoordde de baccalaureus, zijn verschillende meeningen, gelijk
er verschillende smaken zijn ; sommigen hechten aan het avontuur der windmolens, die u Briareussen en reuzen toeschenen ; anderen aan dat der stampers ;
deze aan de beschrijving der twee heirlegers, die later twee kudden rammen
bleken te zijn • gene prijst dat van het lijk, dat men te Segovia ging begraven ;
de een zegt, dat allen overtroffen worden door de vrijmaking der galeiboeven;
de ander, dat geen enkel dat van de twee Benedictijner-reuzen evenaart, met
den strijd tegen den dapperen Biscajer. )
eg mij, mijnheer baccalaureus", zeide Sancho, ekomt er het avontuur van
de Yangueezen ook in, toen onze goede Rosinante lust kreeg om ananassen in
de zee te gaan zoeken ?"
Er bleef niets," antwoordde Simson, „bij den Wijze in den inktkoker : alles
zegt hij en alles legt hij uit, tot de bokkesprongen toe, die de goede Sancho in
den deken maakte."
In den deken maakte ik geen bokkesprongen," antwoordde Sancho ; „wel
in de lucht, en dat wel meer dan ik lust had."
Naar ik mij verbeeld," zeide Don Quichote, „is er geen menschelijke geschiedenis ter wereld, of zij heeft hare lotwisselingen, bijzonder die, welke over
ridderzaken handelen en nooit vol kunnen zijn van voorspoed."
Met dat al," antwoordde de baccalaureus, .,zeggen sommigen, die de geschiedenis gelezen hebben, dat het hun genoegen zou gedaan hebben, indien
hare schrijvers, eenige van de eindelooze stokslagen hadden vergeten, welke bij
verschillende ontmoetingen aan mijnheer Don Quichote gegeven worden."
Hier begint de waarheid der geschiedenis," zeide Sancho.
„Men had dit ook billijkerwijze kunnen verzwijgen," zeide Don Quichote
want gebeurtenissen, die de waarheid der geschiedenis in niets veranderen of
besnoeien, behoeft men niet op te teekenen, wanneer zij den held der geschiedenis in minachting moeten brengen. Voorzeker was Aeneas zoo vroom niet,
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als Virgilius hem afschildert, noch Ulysses zoo voorzichtig, als Homerus hem
beschrijft."
Dat is zoo," hervatte Simson ; „maar iets anders is het te schrijven als dichter, iets anders als geschiedschrijver : de dichter kan de dingen verhalen of bezingen, niet zooals zij waren, maar zooals zij moesten zijn ; en de geschiedschrijver moet ze beschrijven, niet zooals zij moesten wezen, maar zoo als zij
waren, zonder iets bij de waarheid te voegen of er af te doen."
Maar als die mijnheer de Moor waarheden gaat zeggen," hernam Sancho,
is het wel zeker, dat onder de stokslagen van mijnheer de mijne gevonden
worden, want nooit nam men de maat zijner schouders, of men nam haar mij
van mijn geheele lichaam : maar daar moet ik mij niet over verwonderen, want,
zooals mijnheer zelf zegt : in de pijn van het hoofd moeten de leden deelen."
Gij zijt een schalk, Sancho," antwoordde Don Quichote, „voorzeker, u ontbreekt geen geheugen, wanneer gij het verkiest te hebben."
„Al wilde ik de knuppelslagen vergeten, die men mijgegeven heeft," zeide
Sancho, „dan zouden het de kneuzingen niet toelaten, die zich nog versch op
mijn ribben bevinden."
„Zwijg, Sancho," zeide Don Quichote, „en val mijnheer den baccalaureus niet
in de rede. dien ik smeek voort te gaan met mij te zeggen wat er in de bedoelde geschiedenis van mij gezegd wordt."
„En van mij," zeide Sancho, „want men zegt ook, dat ik een der voornaamste
prisonnages van haar ben."
„Personnages, en niet prisonnages, vriend Sancho," verbeterde Simson.
„Hebben wij hier weer een woordenvitter ? vroeg Sancho : ,.laat ons toc h
voortgaan, of wij komen ons heele leven niet klaar."
zegene het mijne niet, Sancho," antwoordde de baccalaureus „indien
gij de tweede persoon niet zijt van de geschiedenis, en er zijn er, die liever n
hooren praten, dan den fraaisten in het heele boek, ofschoon er ook zijn, die
zeggen, dat gij verbazend lichtvaardig waart met te gelooven, dat er iets waars
zou kunnen zijn aan de regeering van dat eiland, u aangeboden door mijnheer
Don Quichote, alhier tegenwoordig."
„Er is nog zon achter de heining," zeide Don Quichote, „en wanneer Sancho
wat in leeftijd vordert, zal hij, door de ondervinding, welke de jaren geven, geschikter en bekwamer wezen om gouverneur te zijn, dan hij nu is."
„Bij den Hemel, mijnheer," zeide Sancho, ,,het eiland, dat ik nu niet zou
regeeren met de jaren, die ik heb, zal ik niet regeeren met de jaren van Methusalem ; het ongeluk zit hem daar in, dat het bewuste eiland zich ophoudt ik
weet niet waar, en niet dat mij het verstand ontbreekt om het te regeeren."
Beveel het Gode, Sancho," hernam Don Quichote, ,,want alles zal goe d
gaan, en misschien beter dan gij denkt, want geen blad beweegt aan den boom
buiten Gods wil."
Dat is waar, zeide Simson : „als het Gode behaagt, zal het Sancho aan geen
duizend eilanden ontbreken om te regeeren, laat staan een."
„Ik heb hier gouverneurs gezien," zeide Sancho, „die mijns inziens niet aan
de zool van mijn schoen reikten, en toch noemt men hen Excellentie, en laten
zij zich met zilver bedienen."
„Dat zijn geen gouverneurs van eilanden," zeide Simson, „maar van andere,,
gemakkelijker gouverneurschappen : degenen, die eilanden besturen, moeten ten
min ste de grammatica verstaan."
„
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„Gram worden kan ik wel eens," zeide Sancho, „maar aan de maatkaas doe
ik niet, want daar heb ik geen verstand van ; maar dat van het gouverneurschap
aan God overlatende, dat Hij mij leide. waar Hij den meesten dienst van mij
heeft, zeg ik, mijnheer baccalaureus Simson Carrasco, dat het mij oneindig veel
genoegen gedaan heeft, dat de schrijver der geschiedenis over mij in dier voege
gesproken heeft, dat de zaken, die van mij verteld worden, niet vervelen : want
op het woord van een goeden schildknaap, had hij van mij dingen gezegd, die
niet zeer pasten aan een ouden Christen, zooals ik ben, dan zouden de dooven
van ons hooren."
,,Dat zou zijn wonderen doen," merkte Simson op.
Wonderen of geen wonderen," hervatte Sancho : „ieder moet maar zien, hoe
hij spreekt of hoe hij schrijft over de personen en niet maar voetstoots het
eerste nederzetten wat hem in zijne verbeelding komt."
„Een der vlekken welke men in die geschiedenis vindt," zeide de baccalaureus,
,,is dat haar schrijver er eene novelle in plaatste, getiteld de Onbetamelijke Nieuwsgierigheid, niet als ware zij slecht of niet wel uitgevoerd, maar omdat zij daar
ter plaatste niet behoort en niets te maken heeft met de geschiedenis van
mijnheer Don Quichote."
„Ik zou wel durven wedden," hernam Sancho, „dat het hondekind kool en
stroo dooreen gemengd heeft."
Nu zeg ik," hernam Don Quichote, „dat geen wijze de schrijver mijner geschiedenis geweest is, maar de een of andere onwetende snapper, die haar op
goed geluk af en zonder eenig oordeel is gaan zitten schrijven, er mocht van
komen wat er wilde, zoo als Orbaneja deed, de schilder van Ubeda, die, toen
men hem vroeg, wat hij schilderde, antwoordde : „Wat er van komen zal."
Somtijds schilderde hij een haan zoodanig en zoo slecht gevormd, dat het
noodig was er met Gothische letters naast te zetten : Dit is een haan : en zoo
moet het ook met mijn geschiedenis zijn, die een verklaring noodig zal hebben
om haar te begrijpen."
„Volstrek niet," antwoordde Simson : „want zij is zoo duidelijk, dat er niets
moeielijks in te vinden is : de kinderen hebben haar in handen, de jongens
lezen haar : haar verstaan de mannen en haar prijzen de grijsaards : kortom zij
wordt zoo in handen genomen en zoo gelezen en zich eigen gemaakt door
allerlei soort van menschen, dat men nauwelijks een mageren knol gezien heeft,
of men zegt : .,Daar loopt Rosinante!" . en die zich het meest aan hare lezing
hebben overgegeven zijn de edelknapen : er is geen kamer van een heer, waarin
geen Don Quichote gevonden wordt ; de een neemt hem op, zoodra de ander
hem nederlegt ; sommigen rooven hem en anderen verzoeken er om. In één
woord, de bedoelde geschiedenis bevaf het smakelijkste en minst nadeelige onderhoud, dat men tot dusverre gezien heeft, want in het geheele boek bespeurt men,
zelfs in schijn geen onordentelijk woord, of een minder Katholieke gedachte."
„Schreef men anders," zeide Don Quichote, „dan schreef men geen waarheid,
maar leugen, en de geschiedschrijvers, die zich van leugens bedienen, moesten
verbrand worden, evengoed als die welke valsche munt maken, en ik weet
niet wat den schrijver bewoog om zich van vreemde novellen en verhalen te
bedienen, daar er zooveel te schrijven viel over de mijnen : zonder twijfel zal
hij zich aan het spreekwoord gehouden hebben : van stroo en hooi enz. Wat
in waarheid, met alleen mijn overpeinzingen, mijn zuchten en mijn tranen, mijn
goede wenschen en mijn ondernemingen op te teekenen, had hij een boekdeel
kunnen maken, zoo groot of grooter dan hetwelk al de werken kunnen vormen
„
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van den Verbrande. Kortom, ik begrijp het zoo, mijnheer bacculaureus
dat om geschiedenissen te schrijven en boeken van welken aard zij ook zijn
mogen, er een groot verstand noodig is en een rijp oordeel : aardigheden te
zeggen en geestigheden te schrijven is het werk van groote vernuften, De vernuftigste figuur in het blijspel is die van den nar, want hij moet niet gek zijn,
die wil doen gelooven, dat hij het is. De geschiedenis is als een heilige zaak,
want zij moet waar zijn, en waar de waarheid is, is God, voor zoover betreft
de waarheid ; maar niettemin zijn er sommigen, die boeken maken en uitstooten
alsof het oliekoeken waren.
Er is geen boek zoo slecht." zeide de baccalaureus, „of het heeft iets goeds."
Daar is geen twijfel aan," hernam Don Quichote ; .,maar veelal gebeurt het,
dat zij, die met recht een grooten naam hadden gemaakt door geschriften, dien,
door ze aan de drukpers te geven geheel verloren, of hem eenigermate verkleinden."
De reden hiervan is,» zeide Simson, `dat, daar de gedrukte werken met
gemak bekeken worden, hun gebreken vlugger in het oog vallen en des te meer
worden opgespoord, naarmate de naam grooter is van hem, die ze maakte.
Mannen, die vermaard zijn om hun vernuft, groote dichters, beroemde geschiedschrijvers, werden altijd of meestal benijd door hen die er genoegen en een
bijzonder ermaak in scheppen, de geschriften van anderen te beoordeelen, zonder er eenige van zichzelven in het licht te hebben gegeven. »
Dat is niet te verwonderen," hernam Don Quichote, „want er zijn vele
.Godgeleerden, die niet goed zijn voor den prekikstoel en die uitnemend geschikt
zijn om de gebreken of overtolligheden te leeren kennen van hen die prediken."
„
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Dat is volkomen waar, mijnheer Don Quichote," zeide Carrasco, „maar ik
zou wenschen, dat zulke beoordeelaars barmhartiger waren en minder nauwlettend,
zonder te hechten aan de vlekjes op de schitterende zon van het werk, waarover
zij morren. Indien namelijk aliquando bonus dormitat Homerus, moeten zij in
„

acht nemen, hoeveel tijds hij wakker was om het licht van zijn werk te geven
met zoo weinig schaduw als hij kon ; en het zou misschien kunnen zijn, dat,
wat hun slecht voorkomt, vlekjes waren van die soort, welke vaak de schoonheid
vermeerderen van het gelaat, dat ze heeft : en zoo zeg ik, dat het gevaar al
zeer groot is, dat hij loopt, die een boek laat drukken, daar het volkomen onmogelijk is, het zoo te maken, dat het allen, die het lezen, tevreden stelt en
voldoet."
„Dat, wat over mij handelt, zal wel weinigen hebben voldaan."
„juist het tegenovergestelde, want daar stultorum infinitus est numerus, zijn
zij ontelbaar, die genoegen hebben gehad in die geschiedenis. Sommigen hebben
ook der nagedachtenis van den schrijver een blaam aangewreven, omdat hij
vergeet te vertellen, wie de dief was, die Sancho zijn grauwtje ontstal, wat daar
niet duidelijk verklaard wordt ; maar alleen wordt uit het geschrevene opgemaakt, dat men hem wegstal, en kort daarna zien wij hem op dienzelfden ezel
rijden, zonder dat hij voor den dag is gekomen ; ook zegt men, dat hij vergat
te melden wat Sancho deed met die honderd escudo's, die hij in het valies in
het Moorengebergte vond, want hij noemt ze nooit meer, en er zijn er velen,
die wenschen te weten wat hij daarmede deed of waar hij ze aan besteedde,
hetgeen een van de wezenlijke punten is, die in het werk ontbreken.'
Sancho antwoordde : „Mijnheer Simson, ik ben thans niet in staat om te
gaan tellen of vertellen, want ik heb een flauwte in de maag gekregen, die,

indien ik haar niet verhelp met twee teugen ouden wijn, mij op de doornen
van Ste Lucia zal leggen ; te huis heb ik dien ; mijn éega wacht mij ; zoodra
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ik klaar ben met eten, kom ik terug en zal u en de geheele wereld voldoen
in wat men mij zal willen vragen, zoowel over het verlies van den ezel, als
over het besteden van de honderd escudo's." En zonder antwoord af te wachten of een woord meer te spreken, ging hij naar huis. Don Quichote verzocht
en noodigde den baccalaureus uit om het geringe bij hem voor lief te nemen.
Deze nam het aanbod aan en bleef; er werden bij den daagschen pot een paar
duiven gevoegd, en aan tafel over ridderzaken gehandeld ; Carrasco praatte met
hem mede ; het gastmaal liep af; men deed den middagslaap ; Sancho kwam
terug en het vorige gesprek werd weder aangeknoopt.

HOOFDSTUK IV.
Waarin Sancho Panza den baccalaureus Simson Carrasco opheldering verschaft omtrent zijn twijfel en zijn vragen ;
met andere voorvallen, waardig om geweten
en verhaald te worden.
Sancho keerde dus weder terug naar het huis van Don Quichote, en op het
vorige gesprek terugkomend, zeide hij : „Op hetgeen mijnheer Simson zeide,
dat men wenschte te weten, door wien, of hoe, of wanneer mij mijn ezel ontstolen werd, antwoord ik, dat denzelfden nacht, dat wij, vluchtend voor de
heilige Hermandad, het Moorengebergte binnendrongen, na het mislukte avontuur
met de galei-slaven, en dat met het lijk, dat men naar Segovia voerde, mijnheer en ik plaats namen in een kreupelbosch, waar mijnheer leunend op zijn
lans en ik op mijn grauwtje, afgemat en vermoeid van de voorafgegane tobberijen, gingen slapen als ware het op vier veêren bedden ; ik vooral sliep zoo
vast, dat, wie het ook geweest zij, gelegenheid vond om te naderen en mij in

-de lucht te zetten op vier paaltjes, die hij plaatste onder de vier uiteinden van
den zadel, in dier voege, dat hij er mij op liet zitten en het grauwtje onder
mij uithaalde, zonder dat ik het merkte."
Dat is een gemakkelijke zaak en geen nieuwe gebeurtenis, want hetzelfde
gebeurde met Sacripante, toen hem, bij het beleg van Albraca, met diezelfde
uitvinding die beruchte dief, genaamd Brunello, het paard van tusschen zijn
beenen weghaalde. ,
Het werd dag," vervolgde Sancho, „en nauwelijks had ik mij verroerd of
ede paaltjes zwichten en ik deed een zwaren val op den grond; ik keek naar
mijn ezel, maar zag hem niet ; de tranen sprongen mij in de oogen en ik hief
zulk een klaaglied aan, dat als de schrijver van onze geschiedenis het er niet
inzette, hij er op rekenen kan dat hij er iets goeds niet in heeft gezet. Na
verloop van ik weet niet hoeveel dagen, toen ik reisde met mevrouw de Prinses
Micomicona, herkende ik mijn ezel en dat die Gines van Passamonte, die bedrieger en groote falsaris, dien mijnheer en ik van de keten verlosten, er op
reed, in de kleeding van een heiden."
Dat is de eigenlijke fout niet," hervatte Simson, „maar vOOr de ezel voor
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den dag is gekomen, zegt de schrijver, dat Sancho reed op datzelfde grauwtje.
,,Hierop," zeide Sancho, „weet ik niet te antwoorden, dan dat de geschied-
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schrijver zich vergiste, of misschien is het een onoplettendheid van den
drukker."
Dat moet zeker zoo zijn," zeide Simson ; .,,maar hoe maakten het de honderd escudo's ?"
Zij maakten zich weg," antwoordde Sancho : „ik besteedde ze in het belang
A an mijn persoon en die van mijn vrouw en kinderen ; en zij zijn oorzaak geweest dat mijn vrouw geduldig toeziet dat ik mijnheer Don Quichote langs weg
en steg volg, om hem te dienen : want ware ik na verloop van zooveel tijd
naar huis teruggekomen zonder een penning en zonder den ezel, dan zou mij
een leelijk lot gewacht hebben. En moet er nog meer van mij geweten worden,
hier ben ik, die den Koning zelven in persoon zal antwoorden, en niemand
heeft er zich mede te bemoeien, of ik medebracht of niet medebracht, of ik
besteedde of niet besteedde, want moesten de stokslagen, die men mij op die
reistochten gaf, met geld betaald worden, al werden zij dan niet hooger geschat
dan vier maravedis elk, dan zouden nog eens honderd escudo's niet genoeg zijn
om mij de helft te betalen • laat iedereen de hand maar in zijn eigen borst
steken en geen wit zwart en zwart wit gaan oordeelen, want iedereen is zooals
God hem maakte en dikwijls nog slechter."
Ik zal zorg dragen," zeide Carrasco, ,,den schrijver der geschiedenis te
waarschuwen, dat, als hij haar nogmaals laat drukken, hij niet vergete wat de
goede Sancho gezegd heeft, waarmede hij haar een goede palm hooger zal doen
rijzen dan zij was."
Is er nog iets anders te verbeteren in dat boek, mijnheer baccalaureus ?"
vroeg Don Quichote.
„Het zal wel zijn," antwoordde deze ; „maar niets moet van zooveel belang
zijn als de reeds behandelde zaken."
, En belooft de schrijver soms," vroeg Don Quichote, „een Tweede Gedeelte ?"
„Zeker," antwoordde Simson ; ,,maar hij zegt, dat hij het niet heeft gevonden
noch weet wie het heeft, en daarom zijn wij in twijfel, of het zal uitkomen
of niet : en dus, zoowel hierom, als omdat sommigen zeggen : twee deelen
waren nooit goed ; en anderen : van de zaken van Don Quichote is het geschrevene
voldoende, twijfelt men of er wel een Tweede Gedeelte zijn moet, ofschoon
sommigen, die eer blijmoedig dan zwaarmoedig zijn, zeggen : laten er nog maar
meer Quichoteriën komen ; laat Don Quichote aanvallen en Sancho Panza snappen, en het zij wat het wil, daarmede zijn wij tevreden !"
En waaraan houdt de schrijver zich ?" vroeg Don Quichote.
Waaraan ?" antwoordde Simson : „zoodra hij de geschiedenis vindt, die hij
met buitengewonen ijver opspoort, geeft hij haar aanstonds ter perse, meer geleid door het voordeel, dat uit hare uitgave voortvloeit, dan door eenige andere
loftuiting."
Waarop Sancho uitriep: „Kijkt de schrijver naar geld en naar voordeel ? een
wonder zal het zijn, als hij dat behaalt, want dan zal hij niets doen, dan haasten,
haasten, als een kleermaker op Paaschavond, en de werken, die in haast worden
gemaakt, worden nooit met de volmaaktheid voltooid die zij vereischen. Laat
die mijnheer de Moor, of wat hij is, maar oppassen op hetgeen hij doet, want
ik en mijnheer zullen hem zooveel bouwstof in handen geven in het vak van
avonturen en verschillende lotgevallen, dat hij niet alleen een Tweede Gedeelte
kan opstellen, maar wel honderd. De goede man moet zonder twijfel denken,
dat wij hier in het stroo liggen te slapen, maar laat hij onzen voet maar vasthouden bij het beslaan en hij zal zien, aan welken wij mank gaan : wat ik
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weet te zeggen is, dat, als mijnheer mijn raad vroeg, wij al in het veld moesten
zijn, beleedigingen wrekend en onrecht herstellend, zooals het gebruik en de
gewoonte is van de goede dolende ridders."
Nauwelijks had Sancho deze woorden geëindigd, of zij hoorden Rosinante
hinniken, welk gehinnik Don Quichote beschouwde als een zeer gelukkig voor
teeken, zoodat hij besloot, over drie of vier dagen een nieuwen tocht aan te
vangen. Zijn voornemen aan den baccalaureus mededeelende, vroeg hij hem
raad, naar welken kant hij zijn reis zou beginnen. Deze antwoordde hem, dat
zijn meening was, dat hij moest gaan naar het koninkrijk van Arragon en naar
de stad Saragossa, waar over weinige dagen een plechtig steekspel moest gehouden worden voor het feest van St. George, waarop hij roem kon behalen boven
al de Arragonsche ridders, en zoodoende tevens boven allen ter wereld. Hij
prees zijn besluit als hoogst eervol en moedig en vermaande hem, behoedzamer

te wezen bij het ondernemen van gevaren, daar zijn leven niet aan hem toebehoorde, maar aan allen, die het noodig hadden, opdat hij hen zou beschermen
en te hulp komen in hun ongelukken.
Dat is het, waar ik een renegaat om zou kunnen worden, mijnheer Simson."
zeide Sancho, „want mijnheer valt op honderd gewapende mannen aan, evenals
een gulzige jongen op een half dozijn watermeloenen. Hemelsche goedheid,
mijnheer de baccalaureus ! er is een tijd van aanvallen en een tijd van terugtrekken, en alles behoeft geen : „St. Jakob !" en „sta vast, Spanje !" te wezen ;
„

te meer daar ik heb hooren zeggen, en ik geloof door mijnheer zelf, als ik mij
goed herinner, dat tusschen de uitersten van lafheid en vermetelheid het midden
ligt van dapperheid : als dat zoo is, dan wil ik niet, dat men vluchte, zonder
reden, noch dat men aanvalle, wanneer de overmacht iets anders eischt ; maar
bovenal raad ik mijnheer, dat, als hij mij mede wil nemen, het moet zijn onder
voorwaarde, dat hij alles af moet vechten, en ik tot niets anders verbonden moet
wezen dan om zijn persoon te verzorgen wat betreft zijn zindelijkheid en zijn
gemak, want hierin zal ik voor hem door het water loopen ; maar te denken,
dat ik een hand aan mijn degen zou moeten slaan, al is het ook tegen verachtelijke roovers met bijlen en stormhoeden, is denken aan hetgeen niet te pas
komt. Ik, mijnheer Simson, denk er niet aan om roem van dapperheid te behalen, maar om de beste en trouwste schildknaap te zijn, die ooit een dolend

ridder diende ; en als mijnheer Don Quichote, verplichting hebbende aan mijn
vele en goede diensten, mij een eiland beliefde te geven van de vele, die hij
zegt, daar ginds te moeten aantreffen, zal ik het als een groote gunst aannemen ;
en als hij het mij niet geeft, ik ben geboren, en de mensch behoeft niet van
zijns naasten goedheid te leven, maar van die van God : te meer daar mij het
brood even goed en misschien zelfs beter zal smaken ongegouverneurd, dan als
ik gouverneur ben ; en weet ik soms, of in die gouverneurschappen de duivel
niet klaar staat om mij een beentje te lichten, waardoor ik struikel en val en
het voor mijn kiezen krijg ? Sancho werd ik geboren en Sancho denk ik te
sterven. Maar als de Hemel mij van lieverlede, zonder veel moeite en zonder
veel gevaar, een eiland of iets dergelijks toezond, zou ik zoo gek niet zijn, he t
te versmaden, want men zegt ook : geeft men u de vaars, loop toe met het touw t
en als het goede komt, plaats het in uw huis!'
(Gij hebt gesproken als van een katheder, broeder Sancho,' hernam Carrasco
(maar met dat al, vertrouw op God en op mijnheer Don Quichote, die u een
koninkrijk zal geven en niet slechts een eiland.'
( Meer is even goed als minder,' antwoordde Sancho, `ofschoon ik mijnheer
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Carrasco kan zeggen, dat mijnheer het koninkrijk, dat hij mij geven zou, in
geen gescheurden zak zou doen, want ik heb mijzelven den pols gevoeld en vind
mij gezond genoeg om koninkrijken te regeeren en eilanden te besturen ; dat
heb ik al meermalen aan mijnheer gezegd.'
«Pas op, Sancho,a zeide Simson : «de eerambten veranderen de zeden, en het
zou kunnen zijn, dat als gij u gouverneur zaagt, gij de moeder niet kendet, die
u baarde.
«Dat moet van anderen gezegd zijn,' antwoordde Sancho, «van hen, die in
de malva's geboren werden en niet van hen, die op hun ziel vier duim vet van
oude Christenen hebben, zooals ik ; neen, beproef mijn karakter maar eens, of
het jegens iemand ondankbaarheid weet te betoonen• )
«God gave het!, hernam Don Quichote : «en het zal blijken, wanneer het
gouverneurschap komt, want mij dunkt, ik zie het al met mijn oogen. "
Dit gezegd hebbende, verzocht hij den baccalaureus, om hem, indien hij een
dichter was, het genoegen te doen eenige dichtregelen voor hem te maken, die
handelden over het afscheid, dat hij dacht te nemen van zijn meesteres Dulcinea
van Toboso, en dat hij er om moest denken, aan het begin van eiken regel
een letter van haar naam te plaatsen, zoodat, als het vers klaar was en men
de aanvangsletters bijeenvoegde, men las : Dulcinea van Toboso. De baccalaureus antwoordde, dat, alhoewel hij niet een van de vermaarde dichters
was, die in Spanje gevonden werden, en, naar men zeide, slechts drie en
een halve, in getal waren, hij echter niet zou verzuimen het bedoelde gedicht
te maken, ofschoon hij een groot bezwaar in zijn samenstelling vond, namelijk,
dat de letters, welke de naam bevatte, zeventien in getal waren, en indien hij
vier Castilianen maakte van vier regels elk, er één letter overschoot, maakte hij
ze echter van vijf, die men decima's of redondilla's noemt, dan ontbraken er
drie letters ; maar niettemin zou hij zijn best doen om een letter uit te sparen,
zoo goed hij kon, zoodat in de vier Castilianen de naam van Dulcinea van Toboso vervat was.
„Zoo moet het in elk geval zijn," zeide Don Quichote, „want als de naam
er niet klaar en duidelijk inkomt, is er geen vrouw, die gelooft, dat de verzen
voor haar gemaakt werden."
Hierbij bleef men, en men stelde tevens vast, dat het vertrek over acht dagen zou plaats hebben.
Don Quichote verzocht den baccalaureus, het geheim te bewaren, bijzonder
voor den pastoor en voor meester Nikolaas, en voor zijn nicht en de huishoudster, opdat zij zijn eervol en moedig besluit niet zouden kunnen verhinderen.
Alles beloofde Carraco; hiermede nam hij afscheid, Don Quichote verzoekend,
hem van al zijn voor- en tegenspoed bericht te geven, als hij er gelegenheid
toe had ;en zoo nam men afscheid, terwijl Sancho het noodige voor zijn reis
in orde ging brengen.
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HOOFDSTUK V.

Van het verstandig en aardig gesprek, dat plaats had tusschen
Sancho Panza en zijn vrouw Theresia Panza met andere
gevallen, een gelukkig herdenken waardig.
vertaler dezer geschiedenis het de.,
vijfde hoofdstuk gaat
Wanneer
i schrijven,
zegt hij, dat hij het voor apocryph houdt, omdat Sancho Panza er in een an deren stijl spreekt, dat men van zijn bekrompen verstand verwachten kon ; hij
zegt hier zulke fijne zaken, dat hij het niet voor mogelijk acht, dat hij die wist
maar hij wilde niet nalaten het te herhalen, ten einde zijn schuldigen plicht te
vervullen, en dus ging hij voort, zeggende :
Sancho kwam zoo blijde en vroolijk thuis, dat zijn vrouw zijn vroolijkheid
merkte op een boogschotsafstaad, zoozeer dat zij haar bewoog hem te vragen
wat brengt gij mede, vriend Sancho, dat gij zoo vroolijk zijt ?"
Waarop hij antwoordde :.,Lieve vrouw, ik zou, als het God behaagde, gaarne
niet zoo blij zijn, als ik er uitzie."
Ik versta u niet, man," hervatte zij, „en ik weet niet wat gij zeggen wilt,
dat gij gaarne, als het God behaagde, niet tevreden zoudt zijn, want ik ben
zoo gek niet, of ik weet niet, wie vermaak heeft in het niet te hebben.»
„Zie, Theresia," antwoordde Sancho, „ik ben blijde omdat ik besloten heb
mijn meester Don Quichote weder te gaan dienen, die voor de derde maal wil
uittrekken om avonturen te zoeken, en ik trek weder met hem mede, omdat
mijn behoefte het zoo vordert, tegelijk met de hoop, die mij verblijdt, van te
;,
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denken, dat ik nog eens honderd escudo's zou kunnen vinden, zooals de reeds
uitgegevene, ofschoon het mij bedroeft, dat ik mij van u en van mijn kinderen
moet verwijderen ; en als God mij te eten wilde geven met droge voeten en in

mijn huis, zonder mij te voeren over hobbelige paden en kruiswegen, wat Hi;
doen kon met weinig kosten en met het slechts te willen, dan is het duidelijk,
dat mijn blijdschap meer gegrond en krachtiger zou wezen, want die, welke ik
nu heb, is vermengd met het leed van u te verlaten : zoodat ik met recht zeide,
dat ik gaarne, indien het God behaagde, niet tevreden zou zijn."
„Kijk, Sancho hervatte Theresia. „sedert gij u lid maakte van een dolend
ridder, spreekt gij met zooveel omwegen, dat niemand u verstaat."
,,Als God mij maar verstaat, vrouw," antwoordde Sancho, ,,want Hij verstaat
alle dingen, en genoeg hiervan ; maar pas op, zusje, dat gij deze drie dagen
goed voor het grauwtje zorgt, zoodat het klaar zij om onder de wapenen te
komen ; verdubbel zijn voer, kijk den zadel na en het overige tuig, want wij
gaan niet naar een bruiloft, maar de wereld rondtrekken en te doen krijgen met
reuzen, met draken en met spoken en gebrul, geloei en geblaat hooren, en nog
zouden dat alles maar bloempjes zijn, hadden wij niets uit te staan met Yangueezen en met betooverde Mooren."
.,Ik. geloof wel, man," hernam Theresia, „dat de dolende schildknapen hun
brood niet in ledigheid eten, en dus zal ik onzen lieven Heer steeds bidden,
dat Hij u spoedig uit zulk een droevig lot verlosse."
„Ik zeg u, vrouw," antwoordde Sancho, „dat, als ik mij niet, alvorens er veel
tijd verloopt, gouverneur van een eiland dacht te zien, ik hier dood neer zou.
vallen."
,

.
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Dat niet, lieve man," hernam Theresia, „leve de hen, al is het met haar
pip ! blijf leven, en de duivel hale al de gouverneurschappen, die er in de wereld zijn ! zonder gouverneurschap hebt gij • tot dusverre geleefd, en zonder gouverneurschap zult gij gaan of zal men u dragen naar het graf, wanneer het God
behagen zal ; want er zijn er velen in de wereld, die zonder gouverneurschap leven,
en daarom toch niet ophouden te leven en mede geteld te worden onder het
getal der menschen. De beste saus van de wereld is de honger, en zoo lang
deze aan de arme lieden niet ontbreekt, eten zij altijd met smaak. Maar zie,
Sancho, als gij u soms in het bezit van een gouverneurschap zaagt, vergeet dan
mij en uw kinderen niet. Denk, dat Sanchotje al vijftien jaren is, en dat hij
naar school behoort te gaan, als zijn oom de Abt hem een lid van de Kerk
moet maken. Let ook op, dat Sancho Mietje, uw dochter, niet sterven zal als
wij haar uithuwen, want ik houd het er voor, dat zij evenzeer een man verlangt te hebben als gij uzelven in het bezit verlangt te zien van een gouverneurschap, en bij slot van rekening staat het toch beter, dat een dochter de
vrouw is van een slechten man, dan de bijzit van een goeden.'
,,R eken er stellig op," antwoordde Sancho, „dat, als God mij een stuk van
een gouverneurschap geeft te bezitten, lieve vrouw, ik Sancho-Mietje zoo zal
uithuwelijken, dat men haar niet met minder dan met Excellentie mag betitelen."
”Dat niet, Sancho," antwoordde Theresia, laat haar trouwen met haars gelijken, dat is het veiligste, want als gij haar van klompen op schoenen brengt,
en van een grijs jak van veertien stuivers naar een hoepelrok en zijden japonnen, en van een Mietje tot een Donna en een Excellentie, dan kan het meisje
zich niet terugvinden, en zal zij bij elke schrede in duizend misslagen vervallen
en het weefsel laten kijken harer ruw en grof web."
tZwijg, zottin!, riep Sancho, galles komt maar neer op een jaar of twee,
drie, dan zal de mevrouwschap en de deftigheid haar passen alsof het haar
aangegoten was ; en zoo niet, wat doet het er toe ? Laat zij maar een Excellentie
zijn, er kome van wat wilt'
(Meet u, Sancho, aan uw stand,' antwoordde Theresia : twil u niet hooger
verheffen en let op het spreekwoord, dat zegt : snuit het kind van uw buurman
den neus en plaatst het in uw huis. Zeker, het zou een mooi ding zijn, onze
Marie uit te trouwen aan een leelijken graaf of een boozen ridder, die haar,
als hij er lust in kreeg, als een groen behandelde, haar boerin heetend, dochter
van den kluitenpluizer en van de dradenspinster; nooit in mijn leven, man ! Heb
ik daarvoor mijn dochter opgebracht ! Breng gij maar geld mede, Sancho, en
laat het uithuwelijken aan mij over ; daar is Lope Vlegel, de zoon van Jan
Vlegel, een sterke, gezonde jongen en dien wij kennen: ik weet, dat hij een
goed oog op het meisje heeft, en met dezen, die ons gelijke is, zal zij behoorlijk
getrouwd zijn, en wij zullen hem steeds onder onze oogen hebben, en allen
bijeen zijn, ouders en kinderen, kleinkinderen en schoonzoons, en de vrede en
de zegen Gods zal onder ons allen wonen. Huw ze nietuit in die steden, en
in die groote paleizen, waar zij haar niet verstaan en zij zichzelve niet verstaat.'
(Kom hier, beest en vrouw van Barabbas !' hernam Sancho, waarom wilt
gij mij nu zonder eenige reden verhinderen, dat i k mijn dochter uithuwe aan
iemand, die mij kleinkinderen geeft, die Excellentie heeten ? Kijk, Theresia, ik
heb mijn grootouders altijd hooren zeggen, `dat wie het geluk niet weet te genieten, als het hem overkomt, zich niet moet beklagen als het hem voorbijgaat ;
het zou niet goed zijn, dat, nu het staat te roepen voor onze deur, wij die toesloten ; laten wij ons laten voortstuwen door dien gunstigen wind, die voor ons
„
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waait.» (Om deze spreekwijze en om hetgeen Sancho hieronder zegt, zeide de
vertaler dezer geschiedenis, dat hij dit hoofdstuk voor apocryph hield). Denkt ge
niet, dom dier,) vervolgde Sancho, eclat het goed zou zijn, mijn lijf in een
voordeelig gouverneurschap te steken, dat ons de voeten uit het slijk haalt ?
laat Sancho-Mietje trouwen met wien ik wil, en gij zult zien, hoe men u Donna
Theresia Panza zal noemen, en gij in de kerk zult zitten op een tapijt, en op
kussens met kwasten, tot spijt en verdriet van de adellijke dames van het dorp.
Neen, blijf maar altoos wat gij zijt; zonder te groeien of te krimpen, als een
steenen beeld! Laten wij er niet meer over spreken : Sanchotje moet een gravin
worden, al praat gij ook nog zoo veel!»
Zie toe wat gij zegt, man!» antwoordde Theresia : «want toch vrees ik, dat
dat gravenschap van mijn dochter haar verderf zal zijn: doe gij maar wat gij
wilt, al maakt gij haar hertogin of prinses; maar ik kan u zeggen, dat het niet
zal wezen met mijn zin en toestemming. Steeds, broeder, was ik een vriendin
van de gelijkheid, en ik kan geen hoogheid zien zonder grondslagen. Theresia
noemde men mij bij mijn doopsel, een eenvoudige naam, zonder omslag en bijvoegsels en aanhangsels van Dons of Donna's. Grofzand heette mijn vader ; en
mij, omdat ik uw vrouw ben, noemt men Therezia Panza: ofschoon men mij
naar alle reden Theresia Grofzand moest noemen ; maar wat de heeren wijzen,
moeten wij prijzen, en met dien naam ben ik tevreden, zonder dat men er een
Don boven op zet, die zooveel weegt, dat ik hem niet kan dragen. Ik wil ook
geen stof tot praten geven, aan wie mij gekleed zouden zien gaan op zijn graafsch,
of op zijn gouverneursch, en aanstonds zouden zeggen : Kijk, hoe opgeblazen
loopt die zwijnenhoedster ! gisteren werd zij nog niet moede van aan de grove
draden van een spinrokken te trekken en ging zij naar de mis, het hoofd bedekt met een slip van haar rok in plaats van met een mantel, en vandaag gaat
zij in een hoepelrok, met gespen en met hoogmoed, alsof wij haar niet kenden ! Als God mij mijn zeven of mijn vijf zinnen bewaart, of hoeveel heb ik
er? dan denk ikgeen aanleiding te geven om mij in zulk een gevaar te zien:
gij, broeder, ga gij maar heen en word een gouverneur of een eilander en blaas
u op naar hartelust ; mijn dochter noch ik zullen ons, zoowaar mijn moeder
Bene brave vrouw was, een stap uit ons dorp verwijderen : de eerlijke vrouw
zit met een gebroken been t'huis en geen knappe maagd beklaagt zich over arbeid ; ga gij met uw Don Quichote naar uwe avonturen, en God betere de onze
naar gelang wij het verdienen ! maar ik weet niet wie hem Don betitelde, want
dat bezaten noch zijn ouders, noch zijne grootouders.»
a Nu zeg ik,» hervatte Sancho, eclat gij een duivel in uw lichaam moet hebben ! Hemelsche goedheid, vrouw, hoeveel zaken hebt gij aan elkander geregen,
zonder dat zij kop of staart hadden ! Wat heeft het Grofzand, de gespen, de
spreekwoorden en de hoogmoed te maken met wat ik zeg ? Kom hier, zottin
en domoor (want zoo kan ik u noemen, daar gij mijn woorden niet begrijpt en
het geluk ontvlucht) : als ik zeide, dat mijne dochter zich van een toren naar
beneden moest gooien, of de wereld in moest gaan, zoo als de Infante Donna
Urraca wilde doen, dan hadt gij gelijk niet mijn zin te doen; maar indien ik
in twee scheppen en in minder dan een oogenblik haar een Don en een Excellentie om de ribben gooi en haar uit de stoppelen haal en haar zet onder
een troonhemel, en op een voetbank, en op eene verhevenheid van meer kussens, dan de Almohaden van Marokko Mooren in hun familie telden, waarom
moet gij dan niet instemmen en willen wat ik wil?»
tWeet gij waarom niet, man ?» antwoordde Theresia : tom het spreekwoord,
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dat zegt : wie u dekt, ontdekt u : over den armen gaan aller oogen als terloops
heen, en op den rijken vestigt men ze ; als die rijke eenmaal arm was, dan is
er wat een gemompel en kwaadspreken en, wat het ergste is, een volharden;
van de kwaadsprekers, die hier op straat bij hoopen zijn, als bijenzwermen.
iKijk, Theresia,' antwoordde Sancho, ten luister naar hetgeen ik u wil zeggen : misschien hebt gij het van uw leven niet gehoord : ik spreek nu niet uit
mijn eigen, want al wat ik wil zeggen zijn spreuken van den vader Predikheer, die verleden vasten hier in het dorp predikte en die, indien ik het mij
wel herinner, zeide, dat al de tegenwoordige zaken, welke de oogen zien,,
zich veel beter en met meer kracht in het geheugen vertoonen, indruk maken.;
en vestigen dan de verleden zaken. [Al deze woorden welke Sancho hier
uitspreekt, zijn de tweede reden, waarom de vertaler zegt, dat hij dit hoofdstuk als apokxyph beschouwt, daar zij de bevatting van Sancho te boven gaan,,
die voortging met te zeggen :] Hier vandaan komt, dat wanneer wij iemand
zien, die fraai opgetooid is en met rijke kleederen versierd, en met een stoet
van bedienden, hij ons met geweld schijnt te bewegen en uit te noodigen o m
hem eerbied toe te dragen, ofschoon het geheugen ons op dat oogenblik iets
laags vertoont, waarin wij dien persoon zagen, welke schandvlek echter, hij moge nu liggen in armoede of in afkomst, thans als voorbijgegaan, niet aanwezig
is, maar alleen datgene wat wij tegenwoordig zien : indien nu hij, dien de fortuin uit het vuil zijner laagte (met deze zelfde woorden zeide het de vader) ophaalde naar de hoogte van zijn voorspoed, welopgevoed is, edelmoedig en beleefd jegens allen en zich niet op gelijken voet plaatst met hen, die van ouden
adel zijn, wees dan verzekerd, Theresia, dat er niemand zal zijn, die er aan
denkt wat hij was, maar dat men zal eerbiedigen wat hij is, uitgenomen alleen
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de nijdigaards, voor wie geenerlei voorspoed veilig is."

Ik begrijp u niet, man," hervatte Theresia ; „doe wat gij wilt en breek mij
het hoofd niet langer met uw predikatien en redevoeringen ; en als gij besnoten
zijt te doen wat gij zegt ...."
Besloten moet gij zeggen, vrouw," hernam Sancho, „en niet besnoten."
„Ga niet met mij redetwisten, man," antwoordde Theresia : ,,Ik spreek zoo
als het God behaagt en ik geef om geen verdere fratsen ; ik zeg, dat, als gij
volhoudt een gouverneurschap te willen hebben, gij uw zoon Sancho mede
moet nemen, opdat gij hem van nu af het gouverneuren leert, want het is goed
dat de kinderen de ambten hunner ouders erven en leeren."
,,loodra ik een gouverneurschap heb," zeide Sancho, „zal ik met de post
om hem zenden en u geld sturen, dat mij niet zal ontbreken, want er ontbreekt
nooit iemand om het aan gouverneurs te leenen, als zij het niet hebben; en
kleed hem zoo, dat hij verbergt wat hij is, en schijnt wat hij zijn moet."
„Zend gij maar geld," antwoordde Theresia, ,,ik zal hem wel kleeden als een
„
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palmboom."
,,Eindelijk zijn wij het eens," zeide Sancho, ,dat onze dochter een gravin
moet worden."
Den dag, dat ik haar gravin zal zien," antwoordde Theresia, , zai ik rekenen, dat ik haar begraaf, maar nog eens zeg ik u, dat gij doen moet, waartoe
gij lust hebt, want met dien last werden wij vrouwen geboren, van gehoorzaam
te wezen aan onze mannen, al zijn het ook domooren."
En nu begon zij droevig te schreien, alsof zij Sanchotje al dood en begraven zag. Sancho troostte haar met te zeggen, dat al moest hij haar ook gra„
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vin maken, hij alles zoo laat zou doen als het maar geschieden kon. Hiermede
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eindigde hun gesprek en Sancho keerde terug om Don Quichote te bezoeken,
en orde te stellen op hun vertrek.

HOOFDSTUK VI.

Van hetgeen er voorviel tusschen Don Quichote, zijn nicht
en zijn huishoudster : een der belangrijkste hoofdstukken van de geheele geschiedenis.
Terwijl Sancho Panza en zijn huisvrouw Theresia Cascajo het bovenvermelde ongerijmde gesprek hielden, zaten de nicht en de huishoudster van Don
Quichote niet stil, en maakten uit duizend kenteekenen op, dat haar oom en
heer zich voor de derde maal wilde verwijderen en terugkeeren tot de uitoefening zijner, in haar oog, verdoolde ridderschap. Zij trachtten hem langs alle
mogelijke wegen van zulk een slechte gedachte af te houden ; maar het was
altemaal prediken in de woestijn en ijzer smeden, dat koud was ; onder vele
andere gesprekken, die zij met hem hielden, sprak de huishoudster tot hem:
.,Waarlijk, mijnheer, als u zich niet op een eenvoudigen voet plaatst en stil te
huis blijft, en nalaat te loopen dolen over bergen en dalen als een boetende
ziel, zoekend wat men zegt, avonturen, maar wat ik ongelukken noem, dan
moet ik God en den koning bidden en smeeken, om er raad voor te
schaffen."
Waarop Don Quichote antwoordde : ,,Juffrouw, wat God op uw klachten zal
antwoorden weet ik niet, en wat Zijne Majesteit moet antwoorden evenmin :
alleen weet ik, dat, als ik koning was, ik mij zou onthouden van te antwoorden
op zulk een oneindig aantal onbetamelijke verzoekschriften, als zij hem dagelijks overgeven ; een van de grootste belemmeringen toch, die de koningen hebben, onder vele andere is, dat zij verplicht zijn naar allen te luisteren en allen
te antwoorden ; en daarom zou ik niet wenschen, dat mijn zaken hem moeite
verschaften."
Waarop de huishoudster antwoordde : Zeg ons eens, mijnheer : aan het hof
van Zijne Majesteit zijn daar geen ridders ?"
«Zeker." antwoordde Don Quichote : ,vele : en het is met reden dat zij er
zijn, tot verheerlijking van de grootheid der vorsten en tot opluistering van de
koninklijke majesteit.»
«Wel, zou u dan,» hervatte zij, «niet een dergenen kunnen zijn, die op een
stillen voet hun koning en heer dienden, ten hove verblijvend?»
«Zie, vriendin.» antwoordde Don Quichote, „niet al de ridders kunnen hovelingen zijn, en al de hovelingen kunnen noch moeten geen dolende ridders wezen : van alles moet er wat zijn in de wereld, en al zijn wij allen ridders, toch
is er een groot onderscheid tusschen den een en den ander ; want de hovelingen doen, zonder hun kamers of drempels van het hof te verlaten, een wandeling door de geheele wereld, met te kijken op een kaart, zonder dat het hun
een penning kost, of warmte of koude lijden, honger of dorst; maar wij, wezenlijke dolende ridders, blootgesteld aan de zon, aan de koude, aan de lucht,
aan de strengheid des hemels, meten, nacht en dag, te voet en te paard, den
DON QVICHOTE.
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ganschen aardbol op met onze eigen voeten ; en niet alleen kennen wij den vijand op
schilderijen, maar in zijn wezenlijke gedaante in elk gevaar en bij elke gelegenheid
tasten wij hem aan ; zonder te letten op kleinigheden, noch op de wetten der uitdagingen, of hij al of niet eene kortere lans of degen voert, of hij reliquiën bij zich draagt
of eenig geheim bedrog, of de zon verdeeld moet worden en in stukjes gesneden of niet, met andere plechtigheden van dien aard, die gebruikelijk zijn
bij de bijzondere uitdagingen van persoon tot persoon die gij niet kent en ik
wel. En gij moet ook weten, dat den goeden dolenden ridder, al ziet hij tien
reuzen, die met hun hoofden de wolken niet slechts aanraken, maar doorboren,
terwijl elk hunner twee groote torens tot beenen strekken en hun armen masten
schijnen van groote en machtige schepen, en elk oog als een groot molenrad
is, en nog gloeiender dan een glasblazerij, dit hem volstrekt niet moet verbazen ; integendeel, aanstonds en met een onversaagd hart moet hij hen aanvallen en aantasten, en hen, zoo mogelijk, overwinnen en nedervellen in
een oogenblikje, al zijn zij ook gewapend met de schubben van zekeren visch,
die men zegt, harder te zijn dan alsof zij van diamant waren, en al voerden
zij, in plaats van degens, scherpe sabels van Damasceensch staal, of knodsen,
beslagen met punten, mede van staal, zooals ik ze meer dan eens heb gezien.
Dit alles heb ik gezegd, lieve juffrouw, opdat gij het onderscheid zoudt zien,
dat er tusschen den eenen ridder en den anderen bestaat ; en er moest eigenlijk
geen vorst zijn, die .niet deze tweede soort, of om beter te zeggen deze eerste
soort van dolende ridders hooger achtte, daar er, naar wij in hun geschiedenissen lezen, menigeen onder hen geweest is, die de redder was, niet slechts
van één koninkrijk, maar van vele.)
«Och, mijnheer,) hernam de nicht, «bedenk toch, dat alles, wat gij zegt van
de dolende ridders, fabelen zijn en leugens, en hun geschiedenissen, als men
ze niet verbrandde, zouden verdienen, dat men elke van haar een sarnbenito
aandeed of eenig ander teeken, waardoor zij kenbaar waren als eerlooze bederfsters der goede zeden.»
«Bij den God mijns levens!» riep Don Quichote, indien gij mijn eigene nicht
niet waart, als de dochter mijner eigen zuster, zou ik zulk een straf op u uitoefenen wegens de lastertaal, die gij hebt gesproken, dat zij zou weerklinken
door de geheele wereld. Hoe is het mogelijk, dat een kleine meid, die nauwelijks een dozijn breinaalden kan bewegen, zich vermeet, de geschiedenissen der
dolende ridders te bespreken en te berispen ! Wat zou mijnheer Amadis zeggen,
indien hij zoo iets hoorde ? Maar het is wel zeker, dat hij u zou vergeven,
daar hij de nederigste en hoffelijkste ridder was van zijn tijd en bovendien
een groot beschermer der jonkvrouwen ; maar er kon u iemand gehoord hebben,
zoodat het niet goed met u zou zijn afgeloopen, want niet allen zijn hoffelijk;
sommigen zijn schelmen en zeer onbeleefd; niet allen, die zich ridders noemen,
zijn dit in alle opzichten ; sommigen zijn van goud en anderen van klatergoud
en allen schijnen wel ridders, maar niet allen kunnen de proef der waarheid
doorstaan ; er zijn gewone lieden, die bersten van verlangen om ridders te
schijnen, en er zijn aanzienlijke ridders, die naar het schijnt sterven van lust
om gewone lieden te schijnen : dezen verheffen zich óf door eerzucht Of door
deugd ; genen vernederen zich óf door lafheid óf door ondeugd ; en wij moeten
ons van een oordeelkundig verstand bedienen om die twee soorten van ridders
te onderscheiden, zoo gelijk in naam en zoo ongelijk in daad.»
«God helpe mij !» riep de nicht : «dat u zooveel weet, waarde oom, dat gij,
indien het in geval van nood vereischt werd, op een predikstoel kondt klimmen
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en langs de straten gaan prediken ; terwijl gij toch zoo blind en zoo dwaas
zijt dat gij van uzelven denkt, dapper te zijn, terwijl gij oud zijt ; dat gij krachten bezit, terwijl gij zwak zijt, en gij het kromme recht maakt, terwijl gij gebogen zijt van wege uw leeftijd ; en bovenal, dat gij ridder zijt, terwijl gij het
niet zijt : want al kunnen de edellieden zulks zijn, de armen zijn het niet.
cGij hebt groot gelijk, nicht, in hetgeen gij zegt,) antwoordde Don Quichote,
«en ik zou u dingen kunnen zeggen over de verschillende soorten van geslachten, die u zouden verwonderen, maar om het goddelijke niet met het
menschelijke te verwarren, zeg ik ze niet. Ziet, vriendinnen, tot vier geslachten
(weest oplettend !) kunnen allen terug gebracht worden, die er in de wereld
zijn, namelijk deze : de eersten, die nederige beginselen hadden en zich uitbreidden en toenamen tot zij een hooge verhevenheid bereikten ; de tweeden,
die groote beginselen hadden en ze behielden en behouden en handhaven in
den stand, waarin zij begonnen ; de derden, die, ofschoon zij groote beginselen
hadden, eindigden in een punt, als een pyramide, hun beginsel verminderd en
vernietigd hebbend tot het verloren ging in een nietigheid, evenals de punt
eener pyramide, welke in vergelijking met hare basis of grondslag niets is ; de
vierde soort, en deze is de talrijkste, hadden noch goed begin noch redelijke
middelen en zullen evenzoo een naamloos einde hebben, zooals het geslacht
van het plebejische en gewone volk. Van de eersten, die een nederig begin
hadden en tot grootheid opstegen, welke zij nog heden behouden, diene u ten
voorbeeld het Ottomannische huis, dat van een nederigen en geringen herder,
die het zijn oorsprong gaf, op het toppunt staat, waarop wij het zien. Van het
tweede geslacht, dat zijn beginsel had in grootheid en haar behoudt zonder
haar te vermeerderen, kunnen vele vorsten ten voorbeeld strekken, die dit door
erfenis zijn en er zich in bewaren zonder haar te vermeerderen of te verminderen, haar vreedzaam handhavend binnen de grenzen hunner staten. Van hen
die groot begonnen en in een punt eindigden bestaan duizenden voorbeelden,
want al de Pharao's en Ptolemaeën van Egypte, de Caesars van Rome, met
den ganschen hoop (indien men er dien naam aan mag geven) van eindelooze
vorsten, monarchen, heeren, Mediers, Assyriërs, Perzen, Grieken en Barbaren,
al die geslachten en heerschappijen zijn geëindigd in een punt en in een niets,
zoowel zij, als degenen, die hun een begin schonken, want het zal thans wel
niet mogelijk zijn, een hunner afstammelingen uit te vinden, en vonden wij hem,
dan zou het in lagen en nederigen stand zijn. Van het plebejische geslacht kan
ik niets anders zeggen, dan dat het alleen dient om het getal der levenden te
doen aangroeien, zonder dat hun grootheden een anderen roem of een andere
lofrede verdienen. Uit al het gezegde wensch ik, dat gij besluit, waarde zottinnen,
dat de verwarring groot is, die onder de geslachten bestaat, en dat alleen zij
groot en doorluchtig schijnen, die zulks toonen in de deugd en in den rijkdom
en de milddadigheid hunner heeren. Ik zeide deugden, rijdommen en milddadigheden, want de groote, die ondeugend was, zou een groote zijn, die
niet deugde, en de niet milddadige rijke zou een gierige bedelaar zijn, den
bezitter toch van rijkdommen maakt niet gelukkig ze te bezitten, maar ze te
besteden, en niet het besteden gelijk hem behaagt, maar ze goed te weten te
besteden. Den armen edelman rest geen andere weg om te toonen, dat hij een
edelman is, dan die der deugd, door minzaam te zijn, welopgevoed, hoffelijk,
wellevend en dienstvaardig, niet trotsch, niet aanmatigend, geen kwaadspreker en
boven al liefdadig, want met twee penningen, die hij met een blij gemoed den
armen geeft, zal hij zich even mild betoonen als hij die met geklepte klok een
..
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aalmoes geeft ; en niemand, die hem met de vermelde deugden versierd ziet, zal,
al kent hij hem niet, nalaten hem te oordeelen en te houden voor iemand van
goeden huize ; en ware hij het niet, het zou een wonder zijn, en steeds was lof
het loon der deugd en de deugdzamen kunnen niet anders dan geprezen worden.
Twee wegen zijn er, kinderen, welke de menschen kunnen inslaan om tot rijkdom en eer te komen : de eene is die der letteren, de andere die der wapenen.
Ik bezit meer zin voor de wapenen dan voor de letteren, en ik werd geboren,
zooveel neiging heb ik voor de wapenen, -- onder den invloed van de planeet
Mars ; zoodat ik bijna genoodzaakt ben haar weg te volgen en dien moet ik
gaan ondanks de geheele wereld ; en het ware nutteloos u te vermoeien om mij
te overreden, niet te willen wat de Hemelen. willen, wat de fortuin regelt en de rede
eischt, en bovenal wat mijn neiging wenscht Want de ontelbare moeiten, welke
aan de dolende ridderschap verbonden zijn kennende, gelijk ik ze ken, ken ik
ook de buitengewone voorrechten, die men door haar erlangt, en ik weet, dat
het pad der deugd zeer nauw is, en de weg der ondeugd breed en ruim ; ik
weet ook, dat hun uiterste grenzen onderscheiden zijn, want de ondeugd eindigt
in den dood en de enge en moeielijke weg der deugd eindigt in het leven, en
niet in een leven, dat een einde neemt, maar in een, dat geen einde zal hebben ;
en ik weet, zooals onze groote Castiliaansche dichter zegt:
Langs die ongebaande wegen reist men
Naar den hoogen zetel der onsterflijkheid,
Waar nimmer aankomt, die van daar afwijkt.)
«Ach ik ongelukkige !) riep de nicht, (mijnheer is al dichter ook ! alles weet
hij, alles bereikt hij ! ik zou durven wedden, dat, indien hij een metselaar wilde
zijn, hij een huis zou weten te bouwen als een kooitje.)
ik beloof u, nicht,) antwoordde Don Quichote, „dat als die ridderlijke gedachten niet mijn geheele gemoed medesleepten, er geen ding zou `vezen, dat
ik niet deed, en geen aardigheid, die niet uit mijn handen kwam, bijzonder
kooien en houten tandenstokers."
Op dit oogenblik riep men aan de deur, en op de vraag, wie daar riep, antwoordde Sancho Panza, dat hij het was, en nauwelijks had de huishoudster hem
herkend, of zij liep heen om zich te verbergen en hem niet te zien : zoozeer
verfoeide zij hem. De nicht deed hem open, zijn heer Don Quichote kwam naar
hem toe om hem met open armen te ontvangen, en het tweetal sloot zich op
in zijn kamer, waar zij een ander gesprek hielden, dat niet onderdoet voor het
vorige.

HOOFDSTUK VII.
Wat er voorviel tusschen Don Quichote en zijn schildknecht
met andere zeer merkwaardige voorvallen.
Nauwelijks zag de huishoudster, dat Sancho Panza zich met zijn heer opsloot,
of zij vermoedde hun plannen en zich verbeeldend, dat uit die beraadslaging
het besluit van hun derden uittocht moest voortkomen, nam zij haar mantel en
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vol verdriet ging zij den baccalaureus Simson Carrasco opzoeken, daar het haar
voorkwam, dat deze, als welbespraakt en een nieuwe vriend van haar heer, hem
zou kunnen overreden om zulk een buitensporige gedachte te laten varen. Zij
vond hem bezig met wandelen op de binnenplaats van zijn huis en hem ziende
zonk zij aan zijn voeten neder, zweetend en weeklagend. Toen Carrasco haar
zag met zulke blijken van droefheid en ontsteltenis, zeide hij tot haar : Wat is
er, juffrouw huishoudster ? wat is u overkomen ? het schijnt, dat men u het leven
wil ontrooven."
Het is niets mijn waarde mijnheer Simson, dan dat mijn meester heengaat,
hij gaat ongetwijfeld heen."
En hoe gaat hij heen, juffrouw ?" vroeg Simson : ,,is er iets in zijn lichaam
gebroken ?"
„Hij gaat slechts heen," antwoordde zij, „door de poort zijner dwaasheid ; ik
wil zeggen, mijnheer baccalaureus, dat hij andermaal wil uittrekken, wat, met
deze mee, de derde reis zal zijn, om door de wereld te zoeken naar wat hij
fortuin noemt, maar ik kan niet begrijpen hoe hij het dien naam geeft. Den
eersten keer bracht men hem terug dwars liggend op een ezel, gebeukt door
stokslagen ; den tweeden kwam hij op een ossenkar, opgesloten in eene kooi,
waarin hij begreep, dat hij betooverd was, en de arme man zag er zoo stil uit,
dat men de moeder niet zou gekend hebben, die hem baarde, zwak, geel, zijn
oogen ingezonken in de achterste holten zijner hersenen, zoodat hij, om hem
een klein weinigje tot zichzelven te kunnen brengen, meer dan zeshonderd eieren
noodig had, zooals God wet en de heele wereld en mijn kippen, die mij niet
zouden laten liegen."
,,Dat geloof ik wel," antwoordde de baccalaureus, „zij zijn ook zoo goed, zoo
vet en gevoed, dat zij geen ding voor een ander zouden zeggen, al barstten zij.
Kortom, juffrouw huishoudster, is er niets anders, en geen ander ongeluk gebeurd
dan wat men vreest, dat mijnheer Don Quichote wil doen ?"
„Neen, mijnheer," antwoordde zij.
Tob dan maar niet," antwoordde de baccalaureus, ,,maar ga stil naar huis
en houd iets warms voor mij gereed om te ontbijten, en bid onder weg het
gebed van de Heilige Apollonia, als gij het kent ; ik ga er aanstonds heen en
gij zult wonderen zien gebeuren."
Arme sloof, die ik ben !" hervatte de huishoudster ; ,,het gebed van de Heilige
Apollonia zegt u, dat ik moet bidden ? dat zou goed zijn als mijn meester het
in zijn kiezen had, maar hij heeft het alleen in zijn hersenpan."
,,Ik weet wat ik zeg, juffrouw huishoudster : ga heen en ga niet met mij redetwisten,
daar gij weet, dat ik een baccalaureus uit Salamanca ben, daar niet meer mede
te twisten valt,' antwoordde Carrasco.
En hiermede liep de huishoudster heen, en de baccalaureus ging aanstonds
den pastoor opzoeken om hem mede te deelen wat op zijn tijd zal gezegd
worden.
Terwijl Don Quichote en Sancho opgesloten waren, hadden de gesprekken
plaats, welke de geschiedenis met veel nauwkeurigheid en waarheid mededeelt.
Sancho zeide tot zijn meester (Mijnheer, ik heb het mijn vrouw al gelapt, dat
zij mij met u laat heengaan, waar gij mij wilt medenemen.'
(Overgehaald moet gij zeggen, Sancho,' hernam Don Quichote, ten niet
gelapt.'
(Een of tweemaal,' hernam Sancho, (als ik het mij wel herinner, heb ik u
verzocht, mijn woorden niet te verbeteren, wanneer gij begrijpt wat ik er mede
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wil zeggen, en dat gij, als gij ze niet begrijpt, zegt : Sancho, of duivel, ik begrijp u niet ; en als ik mij dan niet duidelijker uitdruk, kunt gij mij verbeteren,
want ik ben toch zoo gatbaar.'
«Ik begrijp u niet,' zeide aanstonds Don Quichote, «want ik weet niet wat
het zeggen wil: ik ben zoo gatbaar.
«Zoo gatbaar wil zeggen,' antwoordde Sancho, rik ben zoo dingsch.'
«Nu begrijp ik u nog minder,' hervatte Don Quichote.
,.Ja, als gij mij niet kunt begrijpen," antwoordde Sancho, „dan weet ik niet,
hoe ik het zeggen moet ó ik weet niet beter, God helpe mij !"
,,Nu, nu kom ik er op," antwoordde Don Quichote : „gij wilt zeggen, dat gij
zoo vatbaar zijt, zoo buigzaam en handelbaar, dat gij zult gelooven wat ik u
zal zeggen, en van buiten leeren wat ik u zal onderrichten."
„Ik zou durven wedden," hervatte Sancho, „dat gij mij van den aanvang af
begreept en verstondt, maar dat gij mij in de war wilde brengen om mij nog
een paar honderd gekheden te hooren zeggen."
Dat zou kunnen zijn," hernam Don Quichote, ,,maar kortom, wat zegt
Theresia ?"
„Theresia zegt," antwoordde Sancho, ,,dat ik mij goed aan u moet hechten ;
en dat het schrift moet spreken en de baard zwijgen, want dat wie aanbesteedt
niet in de war raakt, daar één „houdaar !" meer waard is dan twee : „gij zult
krijgen !" en ik zeg : een vrouwenraad is niets waard en die hem niet vraagt is
een gek."
,,Dat zeg ik ook," antwoordde Don Quichote. , Spreek, vriend Sancho, ga
voort : gij spreekt vandaag als een boek."
„Het geval is," hervatte Sancho, „dat, zooals u beter weet dan ik, wij allen
onderworpen zijn aan den dood, en heden zijn wij er, en morgen niet, en het
lam gaat even gauw heen als de ram, en niemand kan zich in deze wereld meer
uren levens beloven dan God hem wil geven, want de dood is doof en als hij
komt roepen aan de deur van ons leven, loopt hij steeds hard, en hem stuiten
geen gebeden, noch krachten, noch scepters, noch mijters, zooals de algemeene
roep en faam luidt en men het ons van de preekstoelen leert."
„Dat alles is waar," zeide Don Quichote, „maar ik weer niet, waar gij op
neer wilt komen."
,,Ik kom neer," hernam Sancho, „hierop, dat u mij een bepaald loon stelt,
dat gij mij elke maand geven zult, zoolang ik u dien, en dat loon moet mij
betaald worden uit uw bezittingen, wat ik wil niet wachten op gunsten, die laat
komen, of slecht, of nooit : met het mijne helpe mij God ! Kortom, ik wil weten
wat ik verdien, hetzij veel of weinig, want bij een nest legt een kip, en veel
kleintjes maken een groot, en terwijl men een beetje wint verliest men niets.
Weliswaar, als het gebeurde (wat ik niet geloof, noch verwacht), dat u mij het
eiland, dat gij mij beloofd hebt, geeft, ben ik zoo ondankbaar niet en trek ik
de dingen niet zoover, dat ik niet zou willen, dat gewaardeerd werd hoeveel
het inkomen van zulk een aantal bedraagt, en dat dit van mijn loon da capo
werd afgetrokken."
„Vriend Sancho," antwoordde Don Quichote, „da capo is somtijds veel beter
dan naai rato."
„Ik begrijp het al," hernam Sancho ; „en ik zou wel durven wedden, dat ik
had moeten zeggen naar rato en niet da capo, maar dat doet er niet toe, daar
u mij begrepen heeft."
En zoo begrepen," antwoordde Don Quichote, ,,dat ik het innerlijkste uwer
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gedachten heb doorzien en het doel ken, waarop gij mikt met de ontelbare
schichten uwer spreekwoorden. Zie, Sancho, ik zou u wel een loon bepalen,
indien ik in een der geschiedenissen van de dolende ridders een voorbeeld gevonden had, dat mij door een klein reetje had ontdekt en aangeduid, hoeveel
de schildknechten elke maand of elk jaar gewoonlijk verdienen; maar ik heb
alle of de meeste hunner geschiedennissen gelezen en ik herinner mij niet gelezen te hebben, dat een dolend ridder een bepaald loon aan zijn schildknecht
heeft uitgekeerd ; alleen weet ik, dat allen op gunst dienden en dat, als zij er
het minst aan dachten en het lot hun heeren was medegeloopen, zij zich beloond zagen met een eiland of met iets anders van gelijke waarde ; minstens
kregen zij een titel en een heerlijkheid. Indien gij met die verwachtingen genoegen kunt nemen Sancho, om mij weder te gaan dienen. dan zij het zoo naar
genoegen, maar te denken, dat ik het oude gebruik der dolende ridderschap uit
zijn perken en hengselen zal halen, is denken aan iets ijdels : mijn lieve Sancho,
ga dus weder naar huis en deel aan uw Theresia mijn bedoeling mede, en indien zij er genoegen mede neemt en gij neemt er genoegen mede om op gunst
bij mij te zijn, bene quidem : en zoo niet, even goede vrienden als te voren;
want zoolang aan den duiventil geen spijs ontbreekt, zullen er ook geen duiven
ontbreken ; yen merk op, mijn zoon, dat een goede hoop meer waard is dan
een schraal bezit en een goed beklag meer dan een slecht loon. Ik spreek in
dezer voege, Sancho, om u te doen begrijpen, dat ook ik evenals gij een stortregen van spreekwoorden kan uitgieten : en ten slotte wil ik zeggen, en zeg ik
u, dat, als gij niet op gunst met mij mede wilt gaan en het lot beloopen, dat
ik beloop, God met u moge zijn en u tot een heilige maken ; want mij zullen
geen schildknechten ontbreken, die gehoorzamer zijn en zorgzamer en niet zoo
vetgemest en zulke snappers als gij."
Toen Sancho het vast besluit van zijn meester hoorde, bewolkte zijn hemel
zich en vielen de vleugels van zijn hart af, want hij had geloofd dat zijn heer
niet zonder hem zou heengaan voor al de goederen der wereld ; en terwijl hij
zoo onthutst stond te peinzen, trad Simson Carrasco binnen met de huishoudster
en de nicht, die begeerig waren te hooren, met welke woorden hij haar heer zou
overtuigen om niet weder avonturen te gaan zoeken. Simson kwam dan binnen,
een groote schalk, en hem omhelzend, gelijk de eerste maal, zeide hij met
luider stemme : ,,O bloem van de dolende ridderschap ! o schitterend licht der
wapenen ! o eer en spiegel der Spaansche natie ! moge het den Almachtigen God
behagen, zoover Zijn gebied zich maar uitstrekt, dat de persoon of personen,
die hinderpalen mochten opwerpen aan uw derden uittocht en dien tegenhouden, zelve geen uitweg vinden in den doolhof hunner wenschen en nimmer gebeuren wat zij het meest verlangen."
En zich tot de huishoudster wendende, zeide hij : cDe juffrouw huishoudster
behoeft het gebed van de Heilige Apollonia niet langer te bidden, want ik
weet, dat. het een bepaald besluit der hooge spheren is, dat mijnheer Don
Quichote zijn verhevene en nieuw denkbeelden wederom ga verwezenlijken, en
ik zou mijn geweten zeer bezwaren, als ik dezen ridder niet oplegde en overreedde, om de kracht van zijn dapperen arm en de deugd van zijn allerdapperst gemoed niet langer verborgen en binnen te houden, want hij onthoudt
met zijn talmen het recht aan de verongelijkten, de bescherming aan de weezen, de eer aan de jonkvrouwen, de begunstiging aan de weduwen en den steun
aan de gehuwde vrouwen, met andere zaken van dien aard, die tot de orde
van de dolende ridderschap behooren, aan haar verbonden zijn, van haar afhan-
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gen en met haar zijn verknocht. Op, schoone en dappere heer Don Quichote!
liever vandaag dan morgen begeve u zich op weg, en mocht u iets ontbreken
om het ten uitvoer te brengen, hier sta ik om u bij te staan met mijn persoon
en mijn goederen ; en ware het noodig, uwe voortreffelijkheid als schildknaap
te dienen, zou ik het voor een allergelukkigst voorl'echt houden.»
Op deze woorden zeide Don Quichote, zich tot Sancho wendend : „Zeide ik
het u niet, Sancho, dat ik schildknechten te over zou hebben ? zie, wie anders
zich aanbiedt om het te zijn dan de ongeëvenaarde baccalaureus Simson Carrasco, de gestadige grappenmaker op de binnenpleinen der Salamancasche scholen, gezond van lichaam, vlug van leden, stilzwijgend, evengoed hitte als koude
verdragend, evengoed honger als dorst, met al de hoedanigheden, welke vereischt
worden om schildknaap te zijn van een dolenden ridder. Maar de hemel veroorlove niet, dat ik, om mijn lust te volgen, de zuil der letteren doorsnijde en
breke en de vaas der wetenschappen, en den uitstekenden palm der goede en
vrije kunsten knotte ! De nieuwe Simson blijve in zijn vaderland, en dat vereerend vereere hij tevens de grijz e haren zijner bejaarde ouders, terwijl ik met
elken schildknaap tevreden zal zijn, nu Sancho zich niet verwaardigt met mij
mede te gaan."
`Zeker verwaardig ik het mij," antwoordde Sancho geroerd en de oogen vol
tranen, en hij ging voort : „er zal mij niet gezegd worden, mijnheer: het brood
gegeten, het gezelschap verlaten. Ik kom ook niet af van een ondankbare familie : de heele wereld weet, en bijzonder mijn dorp, wie de Panza's waren, waarvan ik afstam, te meer daar ik door vele goede daden en nog meer goede
woorden door en door uw verlangen ken mij te begunstigen ; en ik mij in berekeningen begeven heb van zooveel meer en minder betrekkelijk mijn loon, het is
geweest om mijn vrouw genoegen te doen ; als zij een zaak onder handen neemt
om u te overreden, dan is er geen hamer, die zoo goed de hoepen om een
kuip slaat, als zij aandringt, dat gebeure wat zij verlangt. Maar ten slotte moet
de man man zijn, en de vrouw vrouw, en daar ik overal een man ben, wat ik
niet kan ontkennen, wil ik het ook wezen in mijn huis, ten spijt van wie het
hindert, en dus is er niets meer te doen, dan dat u uw testament maakt met
zijn codicil, zoodatdat er geen herroepen aan is, opdat de ziel van mijnheer
Simson niet lijde, die zegt, dat zijn geweten tegen hem pleit, om u te overreden, een derden keer door de wereld te gaan trekken ; ik bied mij opnieuw aan
om trouw te dienen, even goed en beter dan alle schildknapen dolende ridders
gediend hebben in de verleden en tegenwoordige tijden."
De baccalaureus stond verbaasd over de uitdrukkingen en wijze van spreken
van Sancho Panza, want ofschoon hij de eerste geschiedenis van zijn heer had
gelezen, had hij nooit geloofd, dat hij zoo aardig was als men daarin afschildert ; maar hem nu hoorende spreken van een testament en een codicil, daar
geen herroepen aan was, geloofde hij alles wat hij van hem gelezen had en
hield hij hem met zekerheid voor een van de deftigste domooren onzer tijden,
bij zichzelf zeggende,dat zulk een paar gekken als de meester en de knecht
nooit in de wereld gezien waren.
Ten slotte omhelsden Don Quichote en Sancho elkander en bleven zij vrienden, en naar het oordeel en het goedvinden van den grooten Carasco, die voor
het oogenblik hun orakel was, werd er bepaald, dat hun vertrek over drie dagen zou plaats hebben, gedurende welke er gelegenheid zou zijn om het noodige in orde te brengen voor de reis en een vizierhelm te zoeken, dien Don
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aan, daar hij een vriend kende, die hem deze niet zou weigeren, ofschoon hij
eer vuil was door roest en schimmel, dan helder en blinkend door het gepolijste staal. De vervloekingen, welke het tweetal, huishoudster en nicht, over den
baccalaureus uitstortten, waren ontelbaar : zij rukten hare haren uit, krabden haar
gelaat open, en op de wijze van de lijkhuilsters, die vroeger in gebruik waren,
beschreiden zij den uittocht alsof het den dood van haar heer gold. Het voornemen, dat Simson had met hem te overreden, opnieuw uit te trekken, was, te
doen wat de geschiedenis later verhaalt, alles op raad van den pastoor en den
barbier, aan wie hij het te voren had medegedeeld. Om kort te gaan, in die
drie dagen voorzagen Don Quichote en Sancho zich van hetgeen hun nuttig en
noodzakelijk tusschen en nadat Sancho zijn vrouw had tevreden gesteld en Don
Quichote zijn nicht en zijn huishoudster, gingen zij tegen den avond, zonder
dat iemand anders het zag dan de baccalaureus, die hen een halve mijl ver van
het dorp wilde vergezellen, op weg naar Toboso, Don Quichote op zijn goeden
Rosinante en Sancho op zijn oud grauwtje, zijn knapzak voorzien met zaken,
in het veldieven benoodigd, en zijn beurs met geld, dat Don Quichote hem gaf
tegen dat het te pas mocht komen. Simson omhelsde hem en verzocht hem
bericht te geven van zijn goede of kwade fortuin, ten einde zich over gene te
verblijden of over deze te bedroeven, zooals de wetten hunner vriendschap
vorderden. Don Quichote beloofde het hem ; Simson keerde weder naar zijn
dorp terug, en het tweetal nam dien van de groote stad van Toboso.

HOOFDSTUK VIII.
Waarin verhaald wordt hetgeen Don Quichote overkwam, toen
hij zijn meesteres Dulcinea van Toboso ging bezoeken.

(Gezegend zij de machtige Allah!, roept Hamed Benendzjeli uit aan het
begin van dit achtste Hoofdstuk ; tgezegend zij Allah ! » herhaalt hij drie malen,
en hij zegt, dat hij deze zegeningen uitspreekt, omdat hij Don Quichote en
Sancho nu weder in het open veld ziet, en de lezers hunner aangename geschiedenis er op rekenen kunnen, dat van • dit oogenblik af de daden en vroolijke
lotgevallen van Don Quichote en van zijn schildknecht weder aanvangen ; hij
verzoekt hen, de vroegere ridderdaden van den vernuftigen Jonkheer te vergeten en hun oogen te vestigen op die, welke moeten komen, want nu beginnen zij op den weg naar Toboso, zooals de andere begonnen in de vlakte
van Montiel : en het is niet veel wat hij vraagt, voor het vele dat hij belooft :
en zoo gaat hij dan voort, zeggende :
Don Quichote en Sancho bleven alleen, en nauwelijks had Simson zich verwijderd, of Rosinante begon te hinniken en het grauwtje te balken, wat door
beiden, ridder en schildknaap, beschouwd werd als een zeer gelukkig voorteeken, ofschoon, indien de waarheid gezegd moet worden, het gebalk van het
grauwtje sterker waren, dan het gehinnik van den knol, waaruit Sancho opmaakte, dat zijn fortuin die van zijn heer moest overtreffen, zich grondend op
ik weet niet welke sterrenwichelarij, daar de geschiedenis zulks niet vermeldt ;
alleen hoorde men hem zeggen, dat wanneer hij struikelde of viel, het hem
genoegen zou gedaan hebben, niet van huis te zijn gegaan, want van struikelen
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of vallen kreeg men niets anders dan een gescheurden schoen of gebroken
ribben : en ofschoon gek, was hij in dit opzicht niet ver van de waarheid af.
Don Quichote zeide tot hem : tVriend Sancho, de nacht overvalt ons, hoe
verder wij gaan, en het wordt donkerder, dan ons nuttig is om met het aanbreken van den dag te Toboso aan te komen, waar ik besloten ben heen te
gaan vóór ik mij in een nieuw avontuur begeef, en daar ga ik den zegen vragen
en het verlof van de onvergelijkelijke Dulcinea, met welk verlof ik denk elk
gevaarlijk avontuur te zullen voleindigen en gelukkig te voltooien, want niets
ter wereld maakt de dolende ridders moediger dan zich door hun dames begunstigd te zien.'
Dat geloof ik ook," antwoordde Sancho, „maar ik denk dat u haar bezwaarlijk kan spreken of bezoeken, zoot en minste, dat gij van haar den zegen kunt
ontvangen, tenzij zij hem geve over den muur heen van de plaats, waar ik
haar de eerste maal zag, toen ik haar den brief bracht, waarin het bericht
stond van de dwaasheden en gekheden, die u bezig was te bedrijven in het
hart van het Moorengebergte."
Scheen u dat een muur van een plaats, Sancho," vroeg Don Quichote,
„waarover gij die nooit genoeg geprezen lieftalligheid en schoonheid zaagt
Het kan niet anders geweest zijn dan een galerij, of een voorportaal, of een
voorplein, of hoe men het noemt, van rijke en koninklijke paleizen."
Alles is mogelijk," antwoordde Sancho
maar mij scheen het een muur
toe, of mijn geheugen bedriegt mij."
Toch gaan wij daarheen, Sancho," hervatte Don Quichote ; „want als ik
haar maar zie, geef ik er niets om, of het over een muur, of door vensters,
of door reten, of door tuinhekken geschiedt, want elke straal, die van de zon
harer schoonheid tot mijn oogen komt, zal mijn geest zoozeer verlichten en
mijn hart versterken, dat ik cenig en zonder weêrga word in verstand en in
dapperheid."
Maar in waarheid, mijnheer," antwoordde Sancho, „toen ik die zon van
jonkvrouw Dulcinea van Toboso zag, was zij zoo schitterend niet, dat zij eenige
stralen van zich af kon werpen, of het moet zijn, dat, daar zij tarwe ziftte, het
vele stof, dat zij maakte, zich als een wolk voor haar gezicht plaatste en het
verduisterde."
„Wel, Sancho," zeide Don Quichote, ,,houdt gij het nog steeds bij zeggen,,
en denken, en gelooven, en volhouden, dat mejonkvrouw Dulcinea tarwe zifte,
terwijl dit een bezigheid is. welke afwijkt van alles wat aanzienlijke personen
doen en moeten doen, die bestemd zijn voor andere bezigheden en tijdkortin
gen, welke op een boogschotsafstand hun aanzienlijkheid aantoonen ? Gij herinnert u slecht, o Sancho, die verzen van onzen dichter, waar hij ons den
arbeid schildert, dien ginds, in haar kristallen verblijfplaatsen, die vier nymphen
verrichtten, welke haar hoofd verhieven uit de Taag en zich nederzetten om in
de groene weide die rijke weefsels te bewerken, welke de vernuftige dichter ons
daar beschrijft; allen waren van goud, gesponnen zijde en paarlen, ineen geweven en gevlochten ; en van dien aard moet dat van mijn dame geweest zijn,
toen gij haar zaagt, tenzij de nijd, dien een booze toovenaar mijn zaken moe t
toedragen, alle, die mij genoegen moeten geven, verwisselt en verandert in
andere gedaanten dan zij bezitten ; en daarom vrees ik dat in die geschiedenis,
welke, naar men zegt, van mijn daden gedrukt is, indien bij toeval haar schrijver de eene of andere wijze, die mijn vijand is, geweest is, hij de eene zaak
voor de andere zal hebben gesteld, aan ééne waarheid duizend leugens mengend
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en afdwalend om andere gebeurtenissen te verhalen buiten hetgeen de regelmatige gang eener waarachtige geschiedenis eischt. 0 nijd, wortel van eindeloozerampen en knagende worm aan de deugden ! Al de ondeugden, Sancho, brengen
ik weet niet wat voor genoegen met zich mede, maar die van den nijd brengt
niets mede dan verdriet, wrok en woede."
«Dat zeg ik ook,' antwoordde Sancho, «en ik denk, dat in dat leesboek of
die geschiedenis, welke, zooals de baccalaureus Carrasco zeide, van ons gezien
had, mijn eer met de koets omver moet gaan, en, zooals men zegt, holderdebolder aan de eene zijde en aan de andere de straten vegend ; en toch, op
mijn eerlijk woord, ik heb nooit kwaad gesproken van een toovenaar en ik
bezit zooveel goederen niet, dat ik benijd kan worden ; weliswaar ik ben
een weinig ondeugend en draag ik zekere sporen van een guit te zijn,
maar alles bedekt de groote sluier mijner steeds natuurlijke en nooit gekunstelde eenvoudigheid ; en al bezat ik anders niet, dan dat ik vast en
waarachtig geloof, gelijk ik steeds geloof in God en in al wat houdt e n
gelooft de heilige Roomsch-Katholieke kerk, en dat ik een doodvijand.
ben, gelijk ik ben, van de Joden, moesten de geschiedschrijvers medelijden
met mij hebben en mij goed behandelen in hun schriften ; maar zij mogen
zeggen wat zij willen, naakt werd ik geboren, naakt ben ik nog, ik verlim
niet en ik win niet, ofschoon ik in boeken besproken word en van hand tot
hand door de wereld ga, zij mogen van mij zeggen wat zij willen."
„Dit gelijkt Sancho," hernam Don Quichote, ,,op hetgeen gebeurde met een
vermaard dichter dezer tijden, die, een boosaardige satyre gemaakt hebbende op
al de dames van de lichte soort, er een dame niet in bracht of noemde, van
welke men kon twijfelen, of zij er toe behoorde of niet ; en deze, ziende, dat zijg
niet op de lijst der overigen stond, beklaagde zich bij den dichter, hem vragend, wat hij aan haar gezien had, om haar niet bij het getal der overige te
voegen, en dat hij de satyre moest uitbreiden en haar in het bijvoegsel plaat
sen, daar hij anders zien zou, voor welk lot hij geboren was. De dichter deed
zulks en stelde haar voor, zooals geen oude praatwijven het doen zouden, en.
zij was voldaan, nu zij zich met een naam zag, schoon met een kwaden. Ook
komt hierbij, wat men vertelt van dien herder, die den vermaarden tempel van
Diana, welke beschouwd werd als een der zeven wonderen der wereld, in bran d
stak en in de asch legde, alleen opdat zijn naam zou voortleven in de toekomstige
eeuwen, en ofschoon er bevolen werd, dat niemand hem mocht noemen, of met
woord of schrift melding van zijn naam maken, opdat hij het doel van zijn
wensch niet zou bereiken, kwam men toch te weten, dat hij Herostratus heette.
Ook dit slaat hierop, wat den grooten Keizer Karel den vijfden overkwam met
een edelman in Rome. De Keizer verlangde den vermaarden tempel van de
Rotonda te zien, die in de oudheid de tempel van alle Goden genaamd werd
en thans, met beteren naam, die van Allerheiligen heet, het is het gebouw, dat
het meest in zijn geheel is gebleven van alle die het heidendom in Rome op richtte en dat het meest den roem bewaart van de grootschheid en de pracht
zijner stichters: het heeft den vorm van een Sinaasappel, zeer groot, en het is,
er zeer licht in, zonder dat er eenig ander inkomt dan hetgeen één venster
toelaat, of om beter te spreken, een rond licht, dat boven in zijn top is : toen
nu de Keizer hier doorheen het gebouw zag, was er bij hem, aan zijn zijde,
een Romeinsch edelman, die hem de schoonheden en fijnheden van dat groote
gewrocht en gedenkwaardige bouwstuk uitlegde en toen men zich van het lichtgat verwijderd had, zeide deze tot den Keizer : ,,Duizendmaal Majesteit, kwam,
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bij mij de lust op, om Uwe Majesteit te omarmen en mij zoo door dat lichtgat
naar beneden te storten, ten einde een eeuwige faam van mij achter te laten
op de wereld.» «Ik dank u!» antwoordde de Keizer, dat gij zulk eeiie booze
gedachte niet uitgevoerd hebt, en voortaan zal ik u niet in de gelegenheid stellen, dat gij nogmaals een bewijs geeft van uw trouw; daarom beveel ik u, dat
gij mij nooit meer toespreekt, noch zijt, waar ik ben ;" en na dit gezegd te
hebben, schonk hij hem een groot gunstbewijs. Ik wil maar zeggen, Sancho,
dat de zucht om roem te behalen in groote mate werkzaam is. Wie denkt gij,
dat Horatius van de brug naar beneden stortte, in volle wapenrusting, in de
diepte van den Tiber ? wie verhrandde den arm en de hand van Mucius ? wie
spoorde Curtius aan om zich in den diepen kolk te werpen, die zich in het
midden van Rome vertoonde ? wie deed, tegen al de voorteekens in, die zich
aan hem vertoond hadden, Julius Caesar over den Rubicon trekken ? En met
nieuwere voorbeelden : wie boorde de schepen in den grond en liet op het land
de dappere Spanjaarden, die door den zeer kortbondigen Cortes naar de nieuwe
wereld gevoerd waren, zoodat zij niet meer terug konden keeren. Alle deze en
andere groote en onderscheidene daden zijn, waren en zullen zijn werken der
faam, welke de stervelingen verlangen als loon en deel der onsterflijkheid, die
hun vermaarde bedrijven verdienen, ofschoon wij katholieke Christenen en dolende ridders meer hebben te letten op de zaligheid der toekomende tijden, die
eeuwig is in de hooge en hemelsche woonplaatsen, dan op de ijdelheid van den
roem, die in dezen tegenwoordigen en eindigen tijd behaald wordt, welke roem,
hoe lang hij ook dure, ten slotte moet eindigen met de wereld zelve, wier einde
bepaald is : zoodat, Sancho, onze werken de grens niet moeten overschrijden,
welke de Christelijke godsdienst ons getrokken heeft, die wij belijden. Wij moeten in de reuzen de trotschheid dooden, den nijd door de edelmoedigheid en
de goede inborst, den toorn door de kalme houding en gelatenheid van ziel, de
gulzigheid en den slaap door de weinige spijze, die wij eten, en in het vele
waken, dat wij waken, de dartelheid en den wellust in de trouw, die wij bewaren voor haar, die wij tot meesteressen hebben gemaakt onzer gedachten, de
luiheid door de geheele wereld rond te trekken, de gelegenheden opzoekend,
welke ons kunnen en moeten maken, behalve tot Christenen, tot beroemde ridders. Daar hebt gij, Sancho, de middelen, waardoor de grootste roem behaald
wordt, die de vermaardheid met zich brengt."
„Alles wat u mij tot dusverre gezegd heeft," hernam Sancho, ,,heb ik heel
goed begrepen, maar toch zou ik wel wenschen, dat u mij een twijfel opdroste,
adie mij juist op dit oogenblik in de gedachte is gekomen."
„Oploste, wilt gij zeggen, Sancho, hernam Don Quichote : „spreek : ik zal u
antwoorden, wat ik weet."
„Zeg mij, mijnheer," ging Sancho voort : ,,die Juli's of Augustussen, en al
die bedrijvige ridders, waarvan gij gesproken hebt en die al dood zijn, waar zijn

adie nu ?"
«De heidenen,' antwoordde Don Quichote, „zijn zonder twijfel in de hel; de
Christenen, indien het goede Christenen waren, zijn af in het vagevuur df in

den hemel.»
Goed," zeide Sancho ; „maar laat ons nu eens hooren : die graven dan
waarin de lichamen liggen van die heerschappen, hebben die voren zilveren
lampen, of zijn de wanden harer kapellen versierd met krukken, met zweetdoeken, met haarlokken, met beenen en oogen van was ? en zoo niet, waar zijn zij
dan mede versierd?"
,
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Waarop Don Quichote antwoordde : „De graven der heidenen waren voor
het grootste gedeelte kostbare tempels ; de asch van het lijk van Julius Caesar
werd geplaatst boven in een steenen pyramide van onmetelijke grootte, die men
thans te Rome de naald van St. Pieter noemt. Den Keizer Hadrianus diende
tot graf een kasteel zoo groot als een ordentelijk dorp, dat men noemde de
Moles Hadriani, thans het kasteel van St. Angelo te Rome. Koningin Artemisia begroef haren man Mausolus in een grafstede, die voor een van de
zeven wonderen der wereld gehouden werd; maar geen van deze grafsteden,
noch vele andere, welke de heidenen hadden, werden versierd met zweetdoeken
of met andere offeranden en teekenen, die aanduidden, dat het heiligen waren,
die daarin begraven waren."
Daar kom ik op," hervatte Sancho, „en zeg mij nu, wat is meer : een doode
op te wekken of een reus te dooden ?"
Het antwoord ligt voor de hand," antwoordde Don Quichote : „meer is het
opwekken van een doode."
Ik heb het beet," riep Sancho, „de roem dus van hem, die dooden opwekt,
den blinden het gezicht hergeeft, de kreupelen opricht en gezondheid schenkt
de kranken, en voor wier grafsteden lampen branden, wier kapellen vol zijn
van vrome lieden, die op de knieën hun overblijfselen vereeren, zal een betere
roem zijn voor deze en voor de toekomstige eeuw, dan degene, dien zoovele
keizers en dolende ridders, als er in de wereld geweest zijn, nalieten en nog
zullen nalaten."
Ook deze waarheid stem ik toe," antwoordde Don Quichote.
Maar dien roem die eerebewijzen, die voorrechten, of hoe noemt men het ?"
antwoordde Sancho, „bezitten de lichamen en de overblijfselen der heiligen, die
met goedkeuring en verlof van onze heilige moeder de Kerk lampen hebben,
waskaarsen, zweetdoeken, krukken, schilderijen, haarlokken, oogen, beenen, waar
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mede zij de vroomheid vermeerderen en hun Christelijken roem vergrooten. De
lichamen der heiligen en hun overblijfselen dragen de koningen op hun schou
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ders, zij kussen de stukken hunner beenderen, zij versieren eu verrijken er hun
kapellen en hun kostbaarste altaren mede."
„Wat wilt gij, dat ik afleide, Sancho, uit alles wat gij gezegd hebt ?" vroeg
Don Quichote.
,.Ik wil zeggen," zeide Sancho, „dat wij er ons op moeten toeleggen, heiligen
te worden, dan zullen wij in korter tijd den roem verkrijgen, dien wij verlangen,
en let op, mijnheer, dat men gisteren of eergisteren (want daar het zoo kort
geleden is, kan men op die wijze spreken) twee ongeschoeide broeders heilig en
zalig verklaard heeft, wier ijzeren kettingen, met welke zij hun lichamen omgordden en pijnigden, het nu voor een groot geluk gehouden wordt te kussen en
aan te raken, en zij worden meer geëerbiedigd, dan de degen van Roland i n
de wapenzaal van den koning, onzen heer, dien God behoede ! Zoodat het, mijnheer, meer geldt een nederige broeder te zijn van welke orde het ook zij, dan
een dapper dolend ridder ; men komt verder, met Gods hulp, met twee dozijn
geeselzweepen, dan met tweeduizend lanssteken, hetzij men ze geve aan reuzen,
of aan spoken, of aan draken.'
«Dat alles is zoo,' antwoordde Don Quichote, «maar wij kunnen allen geen kloosterbroeders zijn, en talrijk zijn de wegen, langs welke God de Zijnen naar den hemel
leidt : de ridderschap is een dienst van God en er zijn heilige ridders in de zaligheid.'
«O ja,' antwoordde Sancho ; «maar ik heb hooren zeggen, dat er meer klooster.

broeders in den hemel zijn, dan dolende ridders.'
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«Dat komt,' antwoordde Don Quichote, comdat het getal der geestelijken
grooter is dan dat der ridders.
«Velen dolen toch,» zeide Sancho.
`Velen,' antwoordde Don Quichote, «maar weinigen zijn zij, die den naam
van ridders verdienen.»
Onder deze en dergelijke gesprekken ging de nacht voor hen voorbij, en ook
de volgende dag, zonder dat hun iets meldenswaardigs overkwam: wat Don
Quichote niet weinig speet.
Eindelijk bespeurden zij den volgenden dag 's avonds de groote stad Toboso,
-door welk gezicht het gemoed van Don Quichote opvroolijkte en dat van Sancho
werd neêrgedrukt, daar hij het huis van Dulcinea niet wist en haar van zijn
leven niet gezien had, evenmin als zijn heer haar ooit had gezien : zoodat de
een, omdat hij haar zou zien, en de ander omdat hij haar nooit had gezien,
ontroerd waren; Sancho kon niets verzinnen wat hij doen moest, wanneer zijn
meester hem naar Toboso zond. Ten slotte regelde Don Quichote het zoo, dat
zij de stad zouden binnengaan, als de nacht was begonnen ; alvorens dit oogenblik aangebroken was, bleven zij tusschen eenige steeneiken, die nabij Toboso
stonden, en toen het bepaalde tijdstip gekomen was, reden zij de stad binnen,
waar hun zaken overkwamen, die wel zaken waren !

HOOFDSTUK IX.
Waarin verhaald wordt wat men er in lezen kan.
't Was ongeveer middernacht toen Don Quichote en Sancho den berg verlieten en Toboso binnen reden. Het dorp was stil, want al zijn bewoners sliepen en rustten met uitgestrekte beenen, zooals men pleegt te zeggen. De nacht
was schemerdonker, ofschoon Sancho gewenscht had, dat hij geheel duister geweest ware, ten einde in zijn donkerheid eene verontschuldiging te vinden voor
zijn dwaasheid. Niet hoorde men in het heele dorp dan geblaf van honden,
wat de ooren van Don Quichote verdoofde en Sancho deed beven. Van tijd
tot tijd balkte er een ezel, knorden varkens, mauwden katten, wier stemmen van
onderscheiden geluid sterker klonken door de stilte vau den nacht. Dit alles
hield de verliefde ridder voor een slecht voorteeken ; maar toch zeide hij tot
'Sancho : «Zoon Sancho. leid mij naar het paleis van Dulcinea ! wellicht zou het
kunnen zijn, dat wij haar wakker vonden.»
«Naar welk paleis moet ik u leiden, hemelsche goedheid !» antwoordde Sancho :
„het verblijf, waar ik haar zag, was maar een heel klein huisje."
«Dat moet zij zich toen teruggetrokken hebben,» antwoordde Don Quichote,
tin een klein vertrek van haar kasteel, zich eenzaam den tijd kortend met hare
jonkvrouwen zooals het gebruik en de gewoonte is van de verheven vrouwen
en prinsessen.»
«Mijnheer,» zeide Sancho, „het moge dan zijn, dat u, in weerwil van mij,
begeert, dat het huis van jonkvrouw Dulcinea een kasteel zij, is dit soms een
-uur om de poort open te vinden ? en zou het wel staan dat wij den klopper
aansloegen om ons te doen hooren en opendoen, alle menschen in rep en roer
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brengend ? Gaan wij ons soms aanmelden aan het huis onzer bijzitten, zooals
degenen doen, die er op nahouden, die komen en roepen en binnengaan op elk
uur, hoe laat het ook zij ?"
Laat ons maar eerst op ons gemak het kasteel vinden," hervatte Don
Quichote, „dan zal ik u wel zeggen, Sancho, wat ons te doen staat ; let op,
Sancho, 6f ik weet het niet, 6f dat groote gevaarte, met die schaduw, die men
daar ginds bespeutrt, moet van het paleis van Dulcinea komen.'
«Wel, laat u dan leiden,' antwoordde Sancho, t misschien zal het wel zoo zijn ;
maar al zag ik het met mijn eigen oogen en al tastte ik het met mijn handen,
zau ik het evenmin gelooven, als ik geloof dat het nu dag is.'
Don Quichote leidde, en nadat hij ongeveer tweehonderd schreden gegaan was,
kwam hij aan het gevaarte, dat de schaduw gaf, en zag hij een hoogen toren ;
terstond bemerkte hij, dat dit gebouw geen kasteel was, maar de groote kerk van
het dorp, en hij zeide : wij zijn aan de kerk gekomen, Sancho. »
«Dat zie ik,' antwoordde Sancho, „en God geve, dat wij niet aan ons graf
komen, want het is geen goed teeken over kerkhoven te loopen op zulke uren,
te meer daar ik u, als ik mij goed herinner, gezegd heb, dat het huis van die
dame in een steegje zonder uitgang moet gelegen zijn."
„God verdoeme u, gek," riep Don Quichote, „waar hebt gij ooit gevonden,
dat de koninklijke kasteelen en paleizen gebouwd zijn in steegjes zonder uitgang ?
Heer," antwoordde Sancho, „'s lands wijs, 's lands eer : misschien is het hier
in Toboso de gewoonte in steegjes de paleizen en groote gebouwen te stichten :
en dus verzoek ik u, laat mij in die straten of steegjes gaan zoeken, die ik zal
vinden : het zou kunnen zijn, dat ik in den een of anderen hoek dat kasteel
aantrof, dat ik mag opgevreten zien door de honden, z66 laat ons loopen door
straten en stegen."
„Spreek met eerbied, Sancho, van die dingen mijner meesteresse," hernam
Don Quichote, „en laat ons in vrede feest vieren en het touw den emmer niet
achterna werpen."
Ik zal mij inhouden," antwoordde Sancho, ,,maar hoe kan ik het verdragen,
als u begeert, dat ik van een enkelen keer, dat ik het huis van onze meesteres
zag, het altijd moet kennen, en het te middernacht vinden, terwijl u het niet
vindt, die het duizenden malen moet gezien hebben."
„Gij zult mij wanhopig maken, Sancho," riep Don Quichote : „kom hier, ketter, heb ik u niet duizendmaal gezegd, dat ik nooit in mijn leven de onvergelijkelijke Dulcinea gezien heb en nooit den drempel van haar paleis overschreed,
en ik alleen verliefd ben van hooren zeggen om den grooten roem, die zij heeft
van schoonheid en verstand ?"
Nu hoor ik het," antwoordde Sancho, ten zeg ik : als u haar niet gezien
heeft, ik ook niet.)
kan niet zijn," hervatte Don Quichote : ,want gij hebt mij gezegd, dat
gif
gij haar tarwe zaagt ziften, toen gij mij het antwoord bracht op den brief, dien
ik haar door u zond."
Hecht daar niet aan, heer," antwoordde Sancho, „want gij moet weten, dat
het zien en het antwoord, dat ik u bracht, ook van hooren zeggen was, want
ik weet even goed, wie jonkvrouw Dulcinea is, als ik een vuistslag aan den
hemel weet te geven."
„Sancho, Sancho," antwoordde Don Quichote, „er is een tijd van grappen
maken en een tijd, waarin de grappen slecht uitvallen en mishagen : omdat ik
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zeg, dat ik de beheerscheresse mijner ziel nooit gezien of gesproken heb, moet
gij daarom niet evenzeer zeggen, dat gij noch haar gesproken, noch gezien hebt,
want dat zou het tegendeel van de waarheid zijn, gelijk gij weet."
Terwijl het tweetal met deze gesprekken bezig was, zagen zij, dat er daar,
waar zij stonden een man met twee muildieren voorbijkwam, dien zij, om het
gedruisch, dat de ploeg maakte, dien hij over den grond sleepte, oordeelden,
een landbouwer te zijn, die vóór den dageraad was opgestaan om naar zijn werk
te gaan : en zoo was het ook inderdaad. De landman liep de romance te zingen,
waarin het heet :
,,Slecht verging het u, o Franschen.
In den slag van Roncevalles."
„Men mag mij doodslaan, Sancho," zeide Don Quichote, toen hij dit hoorde,
,,indien ons iets dezen nacht zal medeloopen. Hoort gij niet wat die boer loopt
te zingen ?»
`Zeker, hoor ik het,» antwoordde Sancho, imaar wat doet de slag van Roncevalles tot ons voornemen ? Hij had even goed de romance van Calainos kunnen zingen, dat zou hetzelfde zijn voor ons goed of slecht slagen in onze
zaak.
Intusschen kwam de landman aan, en Don Quichote vroeg hem : „Zoudt gij
mij ook kunnen zeggen, goede vriend, God geve u fortuin ! waar hier ergens
de paleizen zijn van de onvergelijkelijke prinses Donna Dulcinea van Toboso ?'r
„ Mijnheer," antwoordde de jonkman, ,ik ben hier vreemd en nog maar sedert
weinige dagen hier in het dorp, in dienst bij een rijken landbouwer voor den
veldarbeid ; in dat huis hierover wonen de pastoor en de koster van het dorp ;
beiden, of elk van hen, zal u wel bericht weten te geven van mevrouw die
prinses, want zij hebben de lijst van al de inwoners van Toboso ; ofschoon ik
voor mij het er voor houd, dat er in het heele dorp geen enkele prinses woont
wel vele prinsesserige mevrouwen, want elke kan in haar huis wel een prinses
zijn."
„Welnu, onder deze," hernam Don Quichote, „moet zij wezen, mijn vriend,
naar welke ik u vraag."
,, Het zou wel kunnen zijn," antwoordde de jongeman ; „en goeden dag! want
daar komt de dageraad al aan :" en zijn muildieren voortdrijvend, lette hij op
geen verdere vragen. Sancho, zijn heer onthutst en vrij ontevreden ziende, zeide
tot hem : „Heer, de dag komt hoe langer zoo meer aan en het zou niet raadzaam zijn, dat de zon ons op straat vond ; beter ware het, dat wij de stad uitreden en u ging schuilen in een bosch hier in de nabijheid ; ik zal op den dag
terugkeeren en geen hoek in dit geheele dorp overlaten, waar ik niet het huis,
het kasteel of het paleis van mejonkvrouw zoek ; het zou al heel ongelukkig
zijn, indien ik het niet vond ; en als ik het gevonden heb, zal ik met haar
spreken en haar zeggen, waar en hoe u zich bevindt, wachtend, dat zij u bevel
geeft om haar zonder inbreuk op haar eer en haar goeden naam te zien."
„ Gij hebt, Sancho," hernam Don Quichote, ,,duizend spreuken geuit, besloten
in weinige woorden ; de raad, dien gij mij daar gegeven hebt, bevalt mij en ik
ontvang hem met alle bereidvaardigheid ; kom, mijn zoon, en laat ons een bosch
voor mij gaan opzoeken om in te schuilen en gij zult terugkeeren, zooals gif
zegt, om mijn meesteres op te zoeken, te zien en te spreken, terwijl ik van
h a ar verstand en hoffelijkheid meer dan wonderbare gunsten verwacht."
,
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Sancho was razend van verlangen om zijn meester uit het dorp te krijgen,
opdat hij niet achter de waarheid zou komen betrekkelijk het gelogen antwoord,
dat hij hem van Dulcinea naar de Sierra Morena gebracht had ; daarom verhaastte hij het vertrek, dat aanstonds plaats had; op twee mijlen van het dorp
vonden zij een bosch of boschje, waarin Don Quichote ging schuilen, terwijl
Sancho naar de stad terugkeerde om met Dulcinea te spreken, op welke gezantschapsreis hem dingen gebeurden, die nieuwe opmerkzaamheid en een nieuw
hoofdstuk verdienen.

HOOFDSTUK X.
Over de list, welke Sancho aanwendde, om jonkvrouw Dulcinea
te betooveren ; met andere even grappige als waarachtige
gebeurtenissen.
De geschiedenis verhaalt, dat zoodra Don ,Quichote was gaan schuilen in het
hijSancho gelastte naar de
Toboso,hik
van steeneiken, dicht bij het groote oboso,
stad terug te keeren en niet weder in zijn tegenwoordigheid te verschijnen, v66r
hij met zijn meesteres had gesproken en haar gevraagd, of zij zoo goed wilde
zijn, zich aan haren gevangen ridder te laten zien en zich te verwaardigen, hem
haar zegen te geven, opdat hij door haar den gelukkigsten uitslag zou kunnen
verwachten van al zijn plannen en moeielijke ondernemingen. Sancho nam op
zich het te doen zooals het hem geboden werd en hem een even goed antwoord te brengen als hij hem de eerste maal gebracht had. c Ga, mijn zoon, 1
hervatte Don Quichote, g en word niet ontroerd als gij u voor het licht der zon
van schoonheid zult bevinden, die gij gaat bezoeken. Gelukkig gij, boven alle
schildknechten der wereld ! Onthoud wel en laat u niet uit het geheugen gaan,
hoe zij u ontvangt, of zij van kleur verandert terwijl gij haar mijn boodschap
overbrengt, of zij ontrust en ontsteld wordt als zij mijn naam hoort, of zij niet
kalm op haar kussen blijft. Indien gij haar toevallig gezeten vindt op de rijke
verhevenheid van haren staatsietroon en als zij staat, kijk dan goed, of zij nu eens
op den eenen en dan op den anderen voet gaan staan ; of zij het antwoord,
dat zij u geeft, twee- of driemaal herhaalt ; of zij van zachtheid tot hardheid
overgaat, of wel van barschheid tot zachtheid, of zij de hand aan haar haar brengt
om het te schikken, al is het niet in wanorde ; kortom, mijn zoon, let op al
haar daden en bewegingen, want als gij ze mij verhaalt zooals zij waren, kan
ik er uit opmaken wat zij in het binnenste van haar hart verborgen houdt omtrent mijn liefde. Want gij moet weten, Sancho, indien gij het niet weet, dat
onder minnenden de daden en uiterlijke bewegingen, die zij maken, wanneer er
over hun liefde gehandeld wordt, de zekerste berichtgevers zijn, van hetgeen
in het binnenste der ziel voorvalt. Ga, mijn vriend, en een andere en betere
fortuin dan de mijne geleide u, en een andere en betere uitslag doe u terugkeeren, dan ik blijf vreezen en hopen in deze bittere eenzaamheid, waarin gij
mij achterlaat. '
«Ik zal gaan en spoedig terugkomen,' antwoordde Sancho ; «en geef u inmiddels uw hart lucht, want het moet nu wel niet grooter zijn dan een hazel-

noot ; en bedenk, dat men pleegt te zeggen, dat een goed hart een slechte
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fortuin breekt, en waar geen spek is ook geen speetjes zijn ; ook zegt men :
waar men 't niet vermoedt, springt de haas op : ik zeg dit, omdat indien wij
dezen nacht de paleizen of kasteelen van mejonkvrouw niet vonden, ik thans,
nu het dag is, ze denk te vinden, als ik er het minst aan denk, en, eenmaal
gevonden, laat mij dan maar met haar begaan.'
(Zeker, Sancho,' zeide Don Quichote, egij haalt uw spreekwoorden zoo met
de haren bij hetgeen wij behandelen, dat God mij, hoop ik, beter geluk moge
geven op hetgeen ik wensch, dan die spreekwoorden van toepassing zijn.'
Dit gezegd zijnde, wendde Sancho zijn rug en spoorde zijn grauwtje aan en
Don Quichote bleef te paard, rustend op zijn beugels en op den stok zijner
lans, vol droevige en verwarde voorstellingen, waarin wij hem zullen laten, om
mede te gaan met Sancho Panza, die niet minder verward en peinzend zich
van zijn heer verwijderde, en zoo, dat hij, nauwelijks uit het Bosch was gekomen, of het hoofd wendend en ziende, dat Don Quichote uit het gezicht
was, steeg hij af van zijn ezel en, aan den voet van een boom gaande zitten,
begon hij met zichzelf te spreken en zeide : (Laat ons nu eens zien, broeder
Sancho, waar u heengaat ? gaat gij een ezel zoeken, dien gij verloren hebt ?»
(Neen, voorzeker.» (Wei, wat gaat gij dan zoeken ?' -- (Ik ga zoeken, en
dat wil heel wat zeggen, een (prinses, en in haar de zon der schoonheid en
den geheelen hemel te gelijk.' — En waar denkt gij te vinden wat gij daar
zegt, Sancho ?' c Waar ? in de groote stad van Toboso.' (Zoo ! en voor
wien gaat gij haar zoeken ?' a Voor den vermaarden ridder Don Quichote
van de Mancha, die het onrecht herstelt en te eten geeft aan wie dorst heeft
en te drinken aan wie honger heeft." — „Dat is altemaal heel wel. En weet
gij haar huis, Sancho ?" „Mijn meester zegt, dat het een koninklijk paleis
moet zijn of een trotsch kasteel." „En hebt gjj haar bij toeval wel eens genoch mijn
meester hebben haar ooit
gezien."
En dunkt
zien ?" Noch
» ik,>
mijn
g
»
u, dat dit voorzichtig en wijselijk gehandeld was, want indien die van Toboso
wisten, dat gij hier zijt met het voornemen om hun hunne prinsessen te gaan
ontfutselen en hun dames in de war te brengen, zouden zij komen en u een
dracht stokslagen op de ribben geven en u geen been heel laten." „Voorwaar, zij zouden groot gelijk hebben, indien zij niet in aanmerking namen, dat
ik een afgezant ben en zeggen : „Gij zijt slechts een bode, vriend, en hebt geen
schuld."
(Vertrouw daar niet op, Sancho, want het Manchaansche volk is even lichtgeraakt als eerzuchtig, en laat zich niet beetnemen, door wie ook. Bij den hemel, ruikt het u, dan voorspel ik u niet veel goeds. Duivels ! gij zult er van
lusten !' -- (Wel neen, als ik maar geen vijf pooten aan een schaap ga zoeken voor eens anders genoegen, te meer daar ik even goed Dulcinea kan opzoeken in Toboso, als Mietje in Ravenna of den baccalaureus in Salamanca : de
duivel, de duivel heeft mij hierin gebracht, en anders niemand."
Deze alleenspraak hield Sancho met zichzelven, en het gevolg, dat hij er uit
trok, was, dat hij opnieuw tot zichzelven zeide : Welnu, voor alle dingen is
raad, behalve voor den dood, onder wiens juk wij allen bij het eindigen van
ons leven moeten doorgaan, hoezeer het ons ook spijt. Mijn meester heeft dui-

zenden bewijzen gegeven, dat hij gek is om te binden, en ook ik blijf niet bij
hem achter, daar ik nog dwazer ben dan hij, omdat ik hem volg en hem dien,
als ten minste het spreekwoord waar is, dat zegt : Zeg mij met wien gij omgaat,
ik zal u zeggen wie gij zijt ; en dat andere : Niet naar wien gij heet, maar met
wien gij eet. Daar hij nu zoo gek is, en van een gekheid, welke meestentijds
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het eene ding voor het andere neemt en wit zwart noemt en zwart wit, zooals
bleek, toen hij zeide, dat de windmolens reuzen waren en de muildieren der
kloosterbroeders drommedarissen, en de kudden schapen - vijandelijke legers, en
vele andere zaken op dezelfde wijze, zal het mij niet zeer moeielijk vallen hem
te doen gelooven, dat een boerenmeisje,
het dat
eerste.
het beste,
ik hieriergens
zal aantreffen, jonkvrouw Dulcinea is, en indien hij het niet gelooft, zal ik zweren, en als hij zweert, zal ik nog eens zweren, en als hij volhoudt, zal ik nog
sterker volhouden, zoodat ik mijn streng steeds het stijfste zal vasthouden, er
kome van, wat wil. Misschien zal ik door deze volharding van hem afkomen,
dat hij mij niet opnieuw op dergelijke boodschappen uitzendt, ziende, welk een
slechte boodschap ik er hem van terugbreng; of wellicht zal hij denken, zooals
ik mij voorstel, dat een booze toovenaar van degenen, die hij zegt, dat hem
kwaad willen, hare gedaante zal hebben veranderd, om hem kwaad en leed
te doen."
Met dit overleg van Sancho Panza werd zijn gemoed gerustgesteld en hield hij
zijn zaak voor wel overwogen. Hij hield zich daar op tot aan den avond, ten
einde gelegenheid te geven, dat Don Quichote dacht, dat hij ze gehad had om
heen en weder naar Toboso te gaan ; en alles liep hem zoo mede, dat, toen hij
opstondom het grauwtje te bestijgen, hij zag, dat van Toboso naar de plaats,
waar hij was, drie boerenmeisjes aankwamen en drie ezeltjes of ezelinnetjes,
want dit zegt de schrijver niet duidelijk, ofschoon het gelooflijker is, dat het ezelinnen
waren, daar dit het gewone vervoermiddel der boerinnen is : maar daar hier niet
veel aan gelegen ligt, is er geen reden om ons op te houden met het uitmaken
der waarheid. Om kort te gaan, zoodra Sancho de boerenmeisjes zag, keerde hij
op gestrekten draf terug om zijn heer Don Quichote op te zoeken, en hij vond
hem zuchtend en duizend verliefde weeklachten uitende. Zoodra Don Quichote
hem zag, riep hij hem toe : „Wat is er, vriend Sancho ? kan ik dezen dag met
een wit steentje aanteekenen of met een zwart ?"
«Het zou beter zijn," antwoordde Sancho, „dat u hem aanteekende met rooden oker, even als de aankondigingen der collegies voor studenten, opdat zij,
die het zien, het goed zien mogen.)
(Derhalve,) hervatte Don Quichote, ,,brengt gij goede tijdingen."
Zoo goed," antwoordde Sancho, „dat u niets meer te doen heeft, dan Rosinante de sporen te geven en naar buiten naar de vlakte te rijden om jonkvrouw
Dulcinea van Toboso te zien, die met nog twee jonkvrouwen u komt bezoeken.)
Heilige God ! wat zegt ge daar, vriend Sancho ?" riep Don Quichote. ,,Pas
op, dat gij mij niet bedriegt en met geen valsche blijdschap mijn waarachtige
droefheden wilt opvroolijken."
Wat zou ik er aan hebben, om u te bedriegen ?" antwoordde Sancho, „te
meer daar gij zoo nabij de ontdekking der waarheid zoudt zijn ? Geef de sporen,
mijnheer, en kom mede en gij zult de prinses, onze meesteres, zien komen, gekleed en opgetooid, kortom zooals de persoon die zij is. Hare jonkvrouwen en
zij, allen zijn één gloed van goud, allen korenaren van paarlen, allen zijn diamanten, allen robijnen, allen weefsels van gebloemde zijde van meer dan tien
diep ; hare haren hangen los over hare schouders en zijn als zonnestralen, die
spelemeien met den wind ; en bovendien rijden zij op drie als tijgers gevlekte
paarden, die alles overtreffen wat men zien kan."
Telgangers, zult gij willen zeggen, Sancho."
Er is weinig onderscheid tusschen," antwoordde Sancho, „maar laten zij rijden waar zij op rijden, zij komen als de knapste dames, die men kan
„
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wenschen : bijzonder de prinses Dulcinea, mijn meesteres, die de zinnen verbijstert."
Laat ons gaan, zoon Sancho," antwoordde Don Quichote, ,en als een belooning voor deze even onverwachte, als goede tijding, beloof ik u den besten
buit, dien ik zal behalen in het eerste avontuur, dat ik hebben zal, en als dit
i u de veulens, welke mij dit jaar mijn drie meru niet tevreden stelt, beloof ik
riën zullen opleveren, die op het punt van te jongen, in de algemeene weide
loopen van ons dorp."
Aan de veulens houd ik mij," antwoordde Sancho, «want dat de buit van
het eerste avontuur goed zal zijn, is voor mij niet zeker."
Ondertusschen kwamen zij uit het bosch en bemerkten kortbij de drie dorpsmeisjes. Don Quichote strekte zijn oogen uit over den ganschen weg naar Toboso, en toen hij niemand zag dan de drie boerinnen, werd hij ontroerd en
vroeg Sancho, of hij haar buiten de stad had verlaten ?
«Hoe buiten de stad ? antwoordde deze ; „heeft u uwe oogen in het achterhoofd, dat gij niet ziet, dat zij het zijn, die daar aankomen, schitterend als de
zon zelve op den middag ?
Ik zie niets, Sancho,» hernam Don Quichote, «dan drie boerinnen op
drie ezels.»
Nu verlosse mij God van den duivel !" antwoordde Sancho ; „is het mogelijk, dat drie telpaarden, of hoe heeten zij, zoo wit als sneeuw, u ezelinnen toeschijnen ? Zoo waar de Heer leeft, ik trek mij mijn baard uit, als dat waar was!»
«Nu, en ik zeg u, vriend Sancho,» zeide Don Quichote, «dat het ZOO zeer
de waarheid is, dat het ezels of ezelinnen zijn, als ik Don Quichote ben en
gij Sancho Panza : ten minste mij schijnen zij zoo toe.»
«Zwijg, mijnheer,» vervolgde Sancho : «zeg zulke woorden niet, maar wrijf
uw oogen uit en ga uw eerbied betoonen aan de dame uwer gedachten, die
reeds nabij is.»
En dit zeggende ging hij vooruit om de drie dorpsmeisjes te ontvangen, en
van het grauwtje afstijgende, greep hij den ezel van een der drie boerinnen
bij den halster en op zijn beide knieën op den grond liggende, riep hij :
«Koningin en prinses en hertogin der schoonheid, het behage uwe hoogheid
en grootheid in genade en welgevallen aan te nemen uwen geboeiden ridder,
die hier staat, herschapen in een marmersteen, geheel ontroerd en zonder polsslag van zich in uwe prachtige tegenwoordigheid te bevinden. Ik ben Sancho
Panza, zijn schildknaap, en hij is de doolpadlievende ridder Don Quichote van
de Mancha, anders genoemd de Ridder van de Droevige Figuur.»
Op dit oogenblik was Don Quichote reeds op zijn knieën gaan liggen, naast
Sancho, en staarde met uitpuilende oogen en een onthutst gelaat naar haar,
'die Sancho koningin en mevrouw noemde, en daar hij in haar niets anders
ontdekte, dan een boerenmeid en nog wel van geen heel goed uiterlijk, want
zij had een bolrond aangezicht met een platten neus, bleef hij ontsteld en verwonderd knielen zonder zijn lippen te durven ontsluiten. De boerinnetjes waren
evenzeer verbaasd, die twee zoo verschillende menschen op hunne knieën ziende
liggen, die haar gezelschap niet door lieten gaan ; maar het stilzwijgen verbrekende, zeide zij, slecht geluimd en boos : «Gaat aanstonds uit den weg en
laat ons door, want wij hebben haast.»
Waarop Sancho antwoordde : «O prinses en algemeene meesteres van Toboso !
hoe, verteedert uw grootmoedig hart zich niet, als gij voor uwe verhevene tegenwoordigheid op zijn knieën ziet liggen de zuil en den steun van de dolende
ridderschap ?»
„
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Dit hoorende, zeide eene der twee anderen : «Pas op, of ik borstel u af,
ezelin van mijn schoonvader ? kijk, hoe de heertjes nu de dorpsmeisjes voor
den gek komen houden, alsof wij hier niet even goed van ons af konden
spreken als zij ! gaat uw weg en laat ons den onzen gaan, en goede reis en
gezondheid!»
tSta op, Sancho,» zeide Don Quichote, «want ik zie reeds, dat de fortuin,
onverzadelijk van mijn leed, al de wegen bezet houdt, langs welke eenig genoegen kon komen tot deze arme ziel, die ik in mijn lijf draag. En gij, o
uiterste van alle menschelijke voortreffe lijkheid, grens der menschelijke grootheid, eenige artsenij van dit bedroN;fde hart, dat u aanbidt, al vervolgt mij de
boosaardige toovenaar en al heeft hij wolken en nevelen op mijn oogen gelegd en voor deze alleen en niet voor andere uw onvergelijkelijk schoon aangezicht veranderd en verwisseld in dat eener arme boerin, indien hij ook het
mijne niet heeft verruild met dat van een spook, om het afschuwelijk te maken
in uw oogen, laat niet na, mij zacht en minnelijk aan te zien, opmerkende in
deze onderdanige nederknieling, die ik voor uwe mismaakte schoonheid verricht, de nederigheid, waarmede mijn ziel u aanbidt.»
«Loop naar je grootje,» antwoordde de dorpelinge : «ik moet niets hebben
van verliefde praatjes. Ga op zij en laat ons gaan en wij zullen u dankbaar zijn.»
Sancho ging op zijde en liet haar gaan, zeer tevreden van er zoo goed met
zijn verzinsel te zijn afgekomen. Nauwelijks zag het boerinnetje, dat de rol van
Dulcinea gespeeld had, zich vrij, of haar rijdier prikkende met een prikkel, dien
zij aan een stok had zitten, zette zij het door de weide op een loopen ; en
daar de ezelin de punt van den prikkel voelde, die haar meer dan gewoonlijk
kwelde, begon zij zoo achteruit te slaan, dat zij jonkvrouw Dulcinea op den
grond wierp. Don Quichote, dit ziende, schoot toe om haar op te helpen en
Sancho om den zadel in orde te brengen en aan te snoeren, die ook naar den
buik van het ezelinnetje was geschoven. Toen nu de zadel in orde gebracht
was en Don Quichote zijn betooverde meesteres in zijne armen op de ezelin
wilde lichten, verschoonde de dame, van den grond opstaande, hem van die
moeite, want een weinigje achterwaarts tredende, nam zij een loopje en hare
beide handen op het achterste van het ezelinnetje geplaatst hebbende, wipte
zij haar lichaam nog vlugger dan een valk in den zadel en bleef er schrijlings
op zitten evenals een man ; toen riep Sancho : «Bij Rochus, jonkvrouw, onze
meesteres is•nog vlugger dan een vogeltje, en zij kan den behendigsten Cordovaan of Mexicaan te paard leeren springen : over den achterkant van den zadel
wipte zij heen met één sprong en zonder sporen laat zij den teljanger loopen
als een zebra, en hare jonkvrouwen doen niet voor haar onder, want allen
loopen zij als de wind.»
En zoo was het inderdaad, want toen Dulcinea zich te paard zag, spoorden
allen achter haar aan en schoten op den loop, zonder in meer dan een halve
mijl ver haar hoofd om te draaien.
Don Quichote volgde haar met zijn oogen en toen hij haar niet meer kon
zien, wendde hij zich tot Sancho en zeide tot hem : «Sancho, wat dunkt u ?
hoe slecht gezien ben ik bij toovenaars ! en zie, hoe ver zich hun kwaadaardigheid uitstrekt en de hekel, dien zij aan mij hebben, dat zij mij hebben willen
berooven van het genoegen, dat mij het gezicht van mijn meesteres zou kunnen
-geven. Inderdaad, ik werd geboren als een toonbeeld voor ongelukkigen en
om een doel te zijn, waarop de schichten van het ongeluk gericht worden en
mikken; gij moet ook opmerken, Sancho, dat die verraders zich niet ver-
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genoegden met mijn Dulcinea te hebben veranderd en vervormd, maar dat zij
haar vervormden en veranderden in zulk eene gemeene en leelijke figuur als
die van die boerin en haar tevens ontnamen wat zoo eigen is aan de aanzienlijke vrouwen, namelijk de aangename geur, daar zij steeds wandelen tusschen
amber en bloemen ; gij moet weten, Sancho, dat toen Dulcinea op haar telganger wilde springen (gelijk gij zegt, want mij scheen het een ezelin toe), zij
een lucht van rauw knoflook afgaf, die mij het hart omkeerde en vergiftigde.»
tO gespuis !» riep Sancho hierop uit, o ongeluksvogels van vijandige toovenaars, o, zag men u eens allen aan elkander geregen bij de kieuwen als een
rist sprotten ! veel weet gij, veel vermoogt gij en veel meer doet gij ! Het had
u genoeg moeten zijn, schelmen, de paarlen der oogen van mejonkvrouw te
hebben veranderd in galnoten en hare haren van het zuiverste goud in rood
koestaartenhaar, en kortom al hare gelaatstrekken van schoon in leelijk,
zonder dat gij haar aantastte in haar geur, want daaruit ten minste zouden
wij opgemaakt hebben wat er onder dien leelijken bast verborgen was,
ofschoon ik, om de waarheid te zeggen, nooit hare leelijkheid zag maar
alleen hare schoonheid, welke nog verhoogd werd door een moedervlekje, dat
zij boven de rechterlip had, op de wijze van een knevel, met zeven of acht
haren, zoo rood als gouddraden en meer dan een decimeter lang."
,,Bij die moedervlek," zeide Don Quichote, „moet, volgens de overeenstemming, tusschen het aangezicht en het lichaam, Dulcinea er nog een hebben op
het breede van de dij, welke overeenkomt met de zijde, waaraan zij die van het
gezicht heeft ; maar te groot voor moedervlekken zijn haren van de grootte,
welke gij aangeduid hebt."
„Nu, ik kan u zeggen," hernam Sancho, ,,dat ze daar stonden, alsof zij er

gegroeid waren."
„Ik geloof het, vriend," hervatte Don Quichote, „want geen ding schonk de
natuur aan Dulcinea, dat niet volmaakt en volkomen was ; en dus, al had zij
honderd vlekjes, als dat waarvan gij spreekt, in haar waren dat geen moedervlekken, die hare schittering verhoogen. Maar zeg mij eens, Sancho, die mij
zoo voorkomende ezelszadel, dien gij in orde bracht, was die een platte zadel
of een ruggezadel ?"
Geen van beiden " antwoordde Sancho ; „ maar een Turksche met een dekkleed, dat de helft van een koninkrijk waard is."
En dat ik dat alles niet zag, Sancho !" riep Don Quichote : „nu zeg ik nog~
eens en zal het duizendmaal zeggen, dat ik de ongelukkigste der menschen ben."
Genoeg had die guit van een Sancho te doen om zijn lachen te bedwingen
toen hij de dwaasheden van zijn meester hoorde, die zoo keurig gefopt was..
Ten slotte, na vele andere woorden, die onder hen gewisseld werden, bestegen
zij wederom hun rijdieren en sloegen den weg in naar Saragossa, waar zij tijdig
genoeg hoopten aan te komen om zich bij een plechtig feest te kunnen bevinden,
dat in die aanzienlijke stad telken jare pleegt gevierd te worden. Maar vóór zij
„
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daar aankwamen, gebeurden er zaken, die om hare menigte, grootte en nieuwheid verdienen beschreven en gelezen te worden, zooals men verder zat zien,.

.

375
HOOFDSTUK XI.
Van het zonderlinge avontuur, dat den dapperen Don Quichote
overkwam met den wagen of de kar der hofhouding van
den Dood.
Bovenmate diep in gedachten verzonken ging Don Quichote zijn weg, peinzend
over de leelijke grap, die de toovenaars met hem hadden uitgehaald door zijn
meesteres Dulcinea te veranderen in de leelijke figuur van het boerinnetje ; hij
kon zich maar geen middel voorstellen om haar tot haar vorigen staat terug te
brengen. Deze gedachten brachten hem zoo buiten zich zelven, dat hij, zonder
het te merken, Rosinante de teugels vierde, die, de vrijheid bemerkend, welke
hem gegeven werd, bij elke schrede stilstond om het groene gras af te grazen,
waarvan die vlakten overvloed hebben. Uit zijn verbijstering trok S ancho Panza
hem, tot hem zeggende : „Heer, de droevige zaken werden niet gemaakt voor
de beesten, maar voor de menschen ; doch als de menschen er overdreven gevoelig voor zijn, dan worden zij beesten : u herstelle zich en kome tot u zelven,
en trekke de teugels van Rosinante wat aan, en doe die opgeruimdheid herleven
en ontwaken en iich vertoonen, welke de dolende ridders behooren te bezitten.
Wat duivel is dat ! wat voor neerslachtigheid is dat ! zijn wij hier of in Frankrijk ?
de Satan hale liever alle Dulcinea's, die er in de wereld zijn ; want meer geldt
het welzijn van een dolend ridder, dan al de betooveringen en vervormingen
in de wereld."
„Zwijg, Sancho,' antwoordde Don Quichote met norsche, maar zwakke stem,
„zwijg, zeg ik, en spreek geen lastertaal van die betooverde dame, want van
hare ramp en haar ongeluk draag ik alleen de schuld ; uit den nijd, dien mij
de boozen toedragen, is haar ongelukkig noodlot voortgekomen,»
„Dat zeg ik ook,' antwoordde Sancho ; want, wie haar weleer had gezien en
haar nu zag, zou schreien van verdriet.,
(Dat kunt gij wel zeggen, Sancho,' hervatte Don Quichote, ,,daar gij haar
zaagt in de volkomenheid harer schoonheid, en de betoovering zich niet uitstrekte om u het gezicht te verwarren, noch om voor u hare schoonheid te bedekken ; tegen mij alleen en tegen mijn oogen richt zich de kracht van haar
vergif; maar met dat al is mij één ding opgevallen, Sancho, en dat is, dat gij
mij slecht hare schoonheid hebt afgeschilderd, want als ik mij goed herinner,
zeidet gij, dat hare oogen paarlen waren, en de oogen, die op paarlen gelijken,
zijn veeleer van een schelvisch dan van een dame ; en naar ik geloof moeten die van
Dulcinea van groene smaragden zijn, welbesneden, met twee regenbogen, die hun
voor wenkbrauwen dienen ; en die paarlen, ontneem die aan de oogen en doe
ze over aan de tanden, want zonder twijfel vergistet gij u, Sancho, de oogen
nemende voor de tanden."
Dat kan wel zijn,, antwoordde Sancho, „want evenzeer ontroerde mij hare
schoonheid als u hare leelijkheid. Maar bevelen wij alles aan God, want Hij
weet de dingen, die moeten geschieden in dit tranendal, in deze booze wereld,
welke wij bewonen, waar nauwelijks iets gevonden wordt, dat onvermengd is
met slechtheid, bedrog en schelmerij. Eén ding spijt mij, he€r, meer dan de
overige, dat is de gedachte, welk middel aangewend moet worden, wanneer u
een reus overwint, of een ander ridder, en hem gelast, dat hij zich ga vertoonen
voor de schoonheid van jonkvrouw Dulcinea ; waar moet die arme reus haar
„
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dan vinden, of die arme en ellendige overwonnen ridder ? Mij dunkt, ik zie hen
door Toboso gaan, als gekken loopende zoeken naar jonkvrouw Dulcinea, en al
komen zij haar midden op straat tegen, zullen zij haar niet méér kennen dan
mijn vader.»
(Misschien, Sancho," antwoordde Don Quichote, „zal de betoovering zich niet
uitstrekkeen om de kennis van Dulcinea te ontnemen aan de overwonnen reuzen
en ridders, en met een of twee van de eersten, die ik overwin en haar toezend,
zullen wij de proef nemen, of zij haar zien of niet, hun gelastend weder terug
te komen om mij bericht te brengen, van hetgeen hun hieromtrent mocht zijn
gebeurd.)
„ Ik zeg, heer," hervatte Sancho, „dat mij wat u daar gezegd heeft goed toeschijnt en dat wij door deze list bekend zullen raken met hetgeen
wij wenschen te weten ; en is het, dat zij alleen voor u bedekt is, dan zal het
ongeluk meer voor u zijn dan voor haar. Maar als jonkvrouw Dulcinea maar
gezond en tevreden is, zullen wij ons hier maar schikken en den tijd zoo goed
doorbrengen als wij kunnen, onze avonturen opzoekend, en aan den tijd overlatend, dat hij het zijne doe, want hij is de beste geneesheer voor deze en andere grootere kwalen."
Don Quichote wilde Sancho Panza antwoorden, toen hij hierin verhinderd
werd door een kar, die dwars over den weg kwam, beladen met de meest verschillende personen en gestalten, die men zich kan voorstellen. Degene, die de
muildieren mende en voor voerman diende, was een leelijke duivel. De kar was
open, aan de lucht blootgesteld, zonder zeildoek of vlechtwerk overdekt. De
eerste gestalte. welke zich aan de oogen van Don Quichote vertoonde, was die
van den Dood zelven, met een menschelijk aangezicht ; naast hem zat een engel,
met groote beschilderde vleugels ; aan den eenen kant was een keizer, met een
schijnbaar gouden kroon op het hoofd ; aan de voeten van den Dood stond de
god dien men. Cupido noemt, zonder blinddoek voor zijn oogen, maar met zijn
boog, pijlkooker en pijlen ; er was ook een ridder, van top tot teen gewapend,
behalve dat hij geen stormhoed of helm op had, maar een hoed vol veeren
van verschillende kleuren ; bij dezen bevonden zich nog andere personen van
verschillende kleeding en uiterlijk. Dit alles onverwachts gezien, ontroerde Don
Quichote eenigermate en boezemde vrees in aan het hart van Sancho. Maar
aanstonds verblijdde Don Quichote zich, geloovend, dat een nieuw en gevaarlijk
avontuur zich aan hem voordeed en in dit denkbeeld en met een gemoed, bereid om elk gevaar het hoofd te bieden, plaatste hij zich voor de kar en met
een luide en dreigende stem riep hij : ,,Voerman, koetsier, of duivel, of wat gij
zijt, draal niet mij te zeggen wie gij zijt, waarheen gij gaat en wat voor volk
het is, dat gij daar in uw kar hebt, die meer gelijkt op de boot van Charon,
dan op een gewone kar."
Waarop de duivel, zijn kar stilhoudende, bescheiden antwoordde : ,,Mijnheer,
wij zijn tooneeispelers van het gezelschap van Angulo den Bonzen, wij hebben
in een dorp, dat achter g indschen heuvel ligt, dezen morgen, het octaaf van H.
Sacramentsdag, het spel gespeeld van de Hofhouding van den Dood, en wij
moeten het dezen avond spelen in het andere dorp, dat men daar ginds ziet
liggen ; en daar het zoo dicht bij is en om ons de moeite te sparen, ons uiten weder aan te kleeden, reizen wij gekleed met dezelfde kleederen, waarin wij
spelen. Die jongeman speelt den Dood, die andereden Engel, die vrouw de
huisvrouw van den directeur, speelt voor koningin, die andere man voor soldaat,
deze voor keizer en ik voor duivel, en ik ben een der voornaamste personen
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van het stuk, want ik speel in dit gezelschap de eerste rollen. Verlangt u iets

anders van ons te weten, vraag het mij : ik kan u met alle nauwkeurigheid antwoorden, want, daar ik een duivel ben, blijft mij niets verborgen.»
Bij den eer van een dolend ridder," antwoordde Don Quichote, „noodra ik
=dezen wagen zag, verbeeldde ik mij, dat zich een groot avontuur aan mij aanbood, en nu zeg ik, dat men verschijningen met de handen moet grijpen, om
zich te kunnen vergewissen. Gaat in vrede, goede lieden, en viert uw feest, en
ziet, of gij mij ook iets te verzoeken heb, waarin ik u van dienst zou kunnen
wezen, en ik zal het met alle welwillendheid en alle liefde volbrengen want van
kindsbeen af had ik hart voor maskerades en in mijn jeugd was komediespel
mijn grootste liefhebberij."
Terwijl zij met deze gesprekken bezig waren, wilde het toeval, dat een van
het gezelschap aankwam, die verkleed was in een beestenpak, met, veel schelletjes : hij had een stok in de hand, aan wiens punt drie met lucht gevulde koeblazen slingerden ; deze vermomde kerel naderde Don Quichote en begon met
den stok te schermen en met de blazen op den grond te slaan, terwijl hij groote
sprongen maakte waarbij de schelletjes klingelden. Dit leelij ke gezicht deed
Rosinante zoozeer schrikken, dat hij, zonder dat Don Quichote bij machte was
hem te weerhouden, op hol ging en het over de vlakte op een loopen zette met
meer vlugheid dan zijn ribbekast deed vermoeden. Sancho, die het gevaar bemerkte, dat zijn meester liep van uit den zadel geworpen te worden, sprong van
het grauwtje en snelde hem in allerijl te hulp ; maar toen hij bij hem kwam,
lag hij reeds op den grond en naast hem Rosinante, die met zijn meester ter
aarde was geslagen : het gewone einde van Rosinante's grappen en waaghalzerijen. Maar nauwelijks had Sancho zijn rijdier verlaten om Don Quichote te
hulp te komen, of de dansende duivel met de blazen sprong op het grauwtje
en het er mede slaande deden de vrees en het geraas, meer dan de pijn der
slagen, het heen vliegen over de vlakte naar de plaats waar zij het feest gingen
vieren. Sancho zag zoowel de vlucht van zijn ezel als den val van zijn meester
en wist niet wien van beiden hij in zijn nood het eerst zou helpen : maar eindelijk, als een goed schildknaap en als een goede dienaar, vermocht de liefde
voor zijn heer meer bij hem dan de genegenheid voor zijn ezel : ofschoon hij
telkens als hij de blazen in de lucht zag opheffen en op het achterste van zijn
grauwtje nedervallen, doodsangsten doorstond en hij liever gewenscht had, dat die
slagen hem gegeven waren op zijn oogappels, dan op het kleinste haartje van den
staart van zijn ezel. In deze verwarring kwam hij ter plaatse, waar Don Quichote
in veel slechter toestand lag dan hij wel wenschte, en hem helpend om Rosinante
te bestijgen, zeide hij tot hem : ,,Mijnheer, de duivel heeft den ezel gehaald.»
«Welke duivel ?» vroeg Don Quichote.
«Die met de blazen,» antwoordde Sancho.
«Ik zal hem wel krijgen,» hervatte Don Quichote, aal sloot hij er zich mede
'op in den diepsten en donkersten afgrond der hel. Volg mij, Sancho ; de kar
rijdt langzaam : en op haar muilezels zal ik het verlies van den ezel verhalen.»
«Gij behoeft zooveel haast niet te maken, mijnheer,» antwoordde Sancho ;
matig uw toorn, want, naar het mij voorkomt, heeft de duivel den ezel laten
loopen en keert hij naar zijn schuilhoek terug.»
En zoo was het inderdaad, want nadat de duivel met den ezel gevallen was,
ten einde Don Quichote en Rosinante na te bootsen, ging de duivel te voet naar
het dorp en keerde de ezel naar zijn meester terug.
«Met dat al,» zeide Don Quichote, «zou het wel goed zijn, de onbeschoftheid
„
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van dien duivel te wreken op een van hen die op de kar zitten, al ware het
de Keizer zelf."
„Stel dat uit uw hoofd, Heer," hernam Sancho, „en volg mijn raad, namelijk
van nooit aan te leggen met comedianten, want dat wordt altijd v66rgesproken.
Ik heb een tooneelspeler gevat gezien wegens twee moorden en er vrij en zonder kosten af zien komen. U moet weten, dat, daar het vroolijke en pleizierige
lieden zijn, iedereen hen begunstigt, iedereen hen beschermt, helpt en acht, te
meer wanneer zij behooren tot de koninlijke troepen, met een verlof brief t die
allen of de meesten in kleeding en houding wel prinsen gelijken."
cToch,, antwoordde Don Quichote, zal die tooneelduivel niet ongestraft
heengaan, al begunstigt het heele menschelijke geslacht hem ! )
Dit zeggende keerde hij terug naar de kar, die reeds heel dicht bij het dorp
was, en schreeuwde en riep : „Houd op, sta stil, vroolijke, dwaze troep, ik zal
u doen begrijpen, hoe de ezels en andere dieren moeten behandeld warden, die
tot rijdieren strekken aan de schildknapen der dolende ridders ! )
Don Quichote, schreeuwde z66 hard dat het gezelschap op de kar het hoorde
en verstond ; en uit de woorden de bedoeling gissende van hem, die riep,
sprong de Dood aanstonds van de kar en na hem de Keizer, de duivel-voerman
en de engel, zonder dat de koningin achterbleef, noch de god Cupido, en allen
wapenden zich met steenen en plaatsten zich in gelid, Don Quichote afwachtend
om hem met hun keisteenen te ontvangen. Don Quichote, hen in zulk eene
strijdlustige houding geschaard ziende, met opgeheven armen en dreigend hun
steenen weg te slingeren, hield de teugels van Rosinante in en bleef staan peinzen, hoe hij hen met het minste gevaar voor zijn persoon zou aanvallen. Terwijl hij zoo stilstond, kwam Sancho aan, en hem bereid ziende om de schaar
aan te tasten, zeide hij tot hem : tGroote dwaasheid zou het zijn, zulk een onderneming aan te vangen ; bedenk, mijnheer, dat er tegen keien uit de rivier
bij hoopen geen verdedigingswapen ter wereld bestaat, tenzij men zich onder
een klok plaatse en opsluite. Ook moet men bedenken, dat het meer vermetelheid dan dapperheid is, dat één man alleen een leger aantast, waarbij zich
de Dood bevindt, en keizers in persoon strijden, en dat geholpen wordt door
goede en kwade Engelen ; en als deze bedenking u niet beweegt stil te houden,
laat het dan de overtuiging doen, dat onder allen, die hier zijn, ofschoon zij
koningen, vorsten en keizers schijnen, geen enkel dolend ridder is."
„Nu," zeide Don Quichote ; „hebt gij de reden gevonden, die mij kan en
moet bewegen om van mijn voornemen af te stappen. Ik kan noch mag, zoo
als ik u reeds vele andere malen gezegd heb, den degen trekken tegen wie geen
ridder geslagen is u, Sancho, gaat het aan, wraak te nemen over de behandeling, die uw ezel is aangedaan, en ik zal u van hier bijstaan met roepen en
nuttige waarschuwingen."
Mijnheer," antwoordde Sancho, ter behoeft op niemand wraak genomen te
worden, want het betaamt geen goeden Christenen haar te nemen wegens beleedigingen : te meer daar ik het met mijn ezel wel zal vinden dat hij de wraak
over de hem aangedane beleediging aan mij overlaat, want ik wil de dagen,
welke de hemel mij nog te leven geeft in vrede doorbrengen.
cAls dit uw besluit is," hervatte Don Quichote, „goede Sancho, verstandige
Sancho, christelijke Sancho en oprechte Sancho ; laat ons dan die spoken daarlaten en betere avonturen opzoeken, want ik zie deze landstreek er voor
aan, dat het er niet aan vele en zeer wonderbaarlijke zal ontbreken."
Hij wendde aanstonds de teugels, Sancho ging zijn ezel halen, de Dood met
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heel zijn vliegend legertje keerden naar hun kar terug en zetten hun reis voort;
en zoo had het vreeselijke avontuur van de kar des Doods zulk een gelukkig
einde, dank aan den heilzamen raad, dien Sancho Panza zijn meester gaf: aan
wien den volgenden dag een ander overkwam met een verliefden dolenden ridder, niet minder verbazingwekkend dan het vorige.

HOOFDSTUK XII.

Van het zonderlinge avontuur, dat den dapperen Don
Quichote overkwam met den moedigen Ridder
van de Spiegels.
Den nacht, die op den dag volgde van de ontmoeting met den Dood, brachten Don Quichote en zijn schildknecht door onder eenige hooge en lommerrijke boomen, terwijl Don Quichote op aanraden van Sancho gegeten had van
hetgeen devoorraad van den ezel opleverde. Onder het avondmaal zeide Sancho tot zijn heer : Mijnheer, hoe gek zou ik er zijn afgekomen, indien ik als
geschenk voor mijn boodschap den buit had gekozen van het eerste avontuur,
u zou voleindigen, in plaats van de veulens der drie merriën. Waarlijk,
waarlijk, ëén vogel in de hand is beter dan tien in de lucht!"
;

.

„Evenwel," antwoordde Don Quichote, ,,indien gij, Sancho, mij hadt laten:
aanvallen, zooals ik wenschte, zouden u minstens als buit zijn toegevallen de
gouden kroon der keizerin en de bonte vleugels van Cupido, die ik dit weerbarstig volk zou hebben afgenomen en u ter hand gesteld."
Nooit waren de scepters en kroonen der tooneelkeizers," antwoordde Sancho
Panza, „van zuiver goud, maar van klatergoud of blik.,
Dat is ook waar,' hervatte Don Quichote, «want het zou niet juist zijn, dat
de versierselen van het blijspel echt waren, en niet nagemaakt en voor den
schijn, zooals het blijspel zelf is ; met dit, Sancho verlang ik, dat gij op goeden:
voet staat en bij gevolg ook met hen, die het vertoonen, en hen, die het ma
ken, want zij kunnen veel goed doen aan den Staat, daar zij ons bij elke;
schrede een spiegel voorhouden, waarin de bedrijven van het menschelijk leven
gezien worden zooals zij zijn, en er is geen vergelijking, die ons levendiger vertoont wat wij zijn en wat wij moeten wezen, dan het blijspel en zijn vertooners. Of zeg mij, hebt gij niet eens een blijspel zien vertoonen, waarin koningen, keizers en pausen voorkomen, ridders, dames en andere personen ?
De een stelt den koppelaar voor, de ander den bedrieger, deze den koop
man, gene den soldaat, een ander den eenvoudig slimme, een ander den verliefde en als de comedie uit is en zij hun kleederen hebben uitgetrokken, zija
alle spelers gelijk."
,,Zeker heb ik dat gezien," antwoordde Sancho.
Welnu, hetzelfde," zeide Don Quichote, „gebeurt in het blijspel dezer wereld,.
„
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waarin sommigen voor keizers spelen, anderen voor pausen, en kortom zoovele
personen als er in een blijspel kunnen ingevoerd worden ; maar als het einde

38 0
gekomen is, dat is als het leven eindigt, dan ontneemt de Dood aan allen de
kleedenen, die hen onderscheidden, en zij blijven gelijk in het graf."
Eene mooie vergelijking !" zeide Sancho, „ofschoon niet nieuw meer, want
ik heb haar reeds dikwijls gehoord, evenals die van het schaakspel, dat zoo lang
als het spel duurt, elk stuk zijn eigen post heeft, en als het spel uit is, worden
zij allen ondereen gemengd, bijeengebracht en verward, en men doet ze in een
doos, juist zooals men het leven in een graf stopt."
Eiken dag, Sancho," zeide Don Quichote, „wordt gij minder onnoozel en
meer verstandig."
„Welnu, er moet toch iets van uw verstand in mij blijven hangen," antwoordde Sancho, ,,want de landerijen, welke uit zich zelve onvruchtbaar en dor
zijn, gaan, als zij gemest en bebouwd worden, goede vruchten geven : ik wil
zeggen, dat de omgang met u de mest geweest is, die op het onvruchtbare land
van mijn dor verstand is gevallen ; de bebouwing de tijd, dat ik u dien en met
u omga ; en hiermede hoop ik vruchten op te leveren, dat het een zegen zij,
en zoodanig, dat zij geen schande aandoen aan de goede opvoeding, welke u
mijn onvruchtbaar verstand heb laten genieten."
Don Quichote lachte om de gemaakte woorden van Sancho, en het dunkte
hem waar te zijn wat hij hem zeide van zijn verbetering, want van tijd tot tijd
sprak hij op een wijze, die hem verbaasde, ofschoon telkens of meestal, wanneer
Sancho redekunstig wilde spreken, zijn rede eindigde met van den berg zijner
onnoozelheid af te storten in den afgrond zijner onwetendheid ; hetgeen waarin
hij de meeste scherpzinnigheid en een goed geheugen vertoonde was in het bijbrengen van spreekwoorden, zij mochten al of niet te pas komen bij hetgeen
hij behandelde, gelijk gezien en opgemerkt zal zijn in den loop dezer g eschiedenis.
Onder deze en andere gesprekken verliep een groot deel van den nacht en
Sancho kreeg lust om de valdeuren zijner oogen te laten zakken, zooals hij
zeide, als hij wilde gaan slapen : en den ezel onttakelend gaf hij hem een overvloedige en vrije weide. Rosinante deed hij den zadel niet af, wegens het uitdrukkelijk bevel van zijn heer, dat hij, zoo lang zij in het veld waren of niet
onder dak sliepen, Rosinante niet moest aftuigen, een oud gebruik, vastgesteld
en gevolgd bij de dolende ridders „Doe den teugel af erg. hang hem aan den
zadelboom : maar den zadel aan het paard ontnemen ? pas op !" En zoo handelde Sancho en gaf hem dezelfde vrijheid als aan den ezel, terwijl de vriendschap van dit dier en Rosinante zoo eenig was dat er een gerucht loopt bij
overlevering van vader op zoon, dat de schrijver dezer waarachtige geschiedenis
er bijzondere hoofdstukken over maakte ; maar dat hij, om de betamelijkheid
te bewaren en de welvoegelijkheid, welke aan zulk een heldengeschiedenis past,
ze er niet in plaatste. ofschoon hij somtijds zijn voornemen verwaarloost en
'schrijft, dat noodra de beide dieren bij elkander waren zij toeliepen om elkander
te schuren, en dat, als zij moede en bevredigd waren, Rosinante zijn kop dwars
over den nek van den ezel legde , zoodat deze aan de andere zijde meer dan
een halve el er overheen stak. Met de oogen naar den grond gericht, bleven
zij dan somtijds op die wijze drie dagen lang staan, ten minste al den tijd, dat
hun de honger toeliet of hen niet noodzaakte voedsel te zoeken. Men beweert
zelfs, dat de schrijver geboekt heeft, dat men hun vriendschap vergeleek met
die van Nisus en Euryalus, en Pylades en Orestes ; als dat zoo is, kon men tot
algemeene bewondering zien, hoe hecht 'de vriendschap van deze twee vreedzame dieren heeft moeten zijn, ook tot beschaming der menschen, die zich zoo
slecht den een den ander vriendschap weten te houden. Daarom zeide men :
„

„

381
„Er bestaat geen vriendschap meer,
De stroohalmen worden lansen."
en een ander zong : ,Van vriend tot vriend de wandluis enz." Men geloov&
ook niet, dat de schrijver eenigszins buitensporig was met de vriendschap van
die dieren te hebben vergeleken met die der menschen, want van de dieren
hebben de menschen vele aanwijzingen ontvangen en vele dingen van belang
geleerd, zooals van de ooievaars het klisteer, van de honden het braakmiddel"
en de dankbaarheid, van de kraanvogels de waakzaamheid, van de mieren de
voorzorg, van de olifanten de eerlijkheid, en de getrouwheid van het paard.
Om kort te gaan, Sancho ging liggen slapen aan den voet van een kurkeik en
Don Quichote sluimeren aan dien van een stevigen steeneik, maar na korten
tijd wekte hem een gedruisch, dat hij vlak achter zich hoorde ; en met een
vaart opspringend, ging hij zien en luisteren vanwaar het gedruisch kwam. Hij.
zag dat het twee mannen te paard waren en dat de een, zich van den zadel
latende glijden, tot den ander zeide : , Stijg af, vriend, en doe de toomen van
de paarden, want er schijnt hier overvloed van gras te zijn, en stilte en eenzaamheid, welke mijn verliefde gedachten noodig hebben."
Dit te zeggen en zich op den grond neder te strekken was het werk van een
oogenblik, en bij het nedervleien rammelden de wapenen, die hij droeg ; een
duidelijk teeken, waardoor Don Quichote te weten kwam, dat het een dolend
ridder moest zijn. Sancho naderende, die sliep, trok hij hem aan zijn arm en
bracht hem met geen geringe moeite tot zijn bewustzijn, waarna hij met zachte
stem tot hem zeide : „Broeder Sancho, wij hebben een avontuur."
God geve het." antwoordde Sancho : „en waar is, mijnheer, dat avontuur ?"
„Waar, Sancho ?" hervatte Don Quichote, ,,sla uw oogen op en zie, gij zult daar
een dolend ridder zien nederliggen, die naar het mij toeschijnt, niet buitengewoon vroolijk moet wezen, want ik zag hem van zijn paard springen en zich
op den grond nederstrekken met eenige blijken van verdriet, en bij het vallen
rammelden zijn wapens."
Maar waarom denkt u," vroeg Sancho, ,,dat dit een avontuur is ?"
„Ik wil niet zeggen," antwoordde Don Quichote, „dat het een heel avontuur
is, maar een begin er van, want hiermede beginnen de avonturen. Maar luister,
want naar het schijnt is hij bezig een luit of guitaar te stemmen, en te oordeelen naar zijn kuchen, moet hij zich gereed maken om wat te zingen."
cHet is zeker zoog antwoordde Sancho, en het moet een verliefd ridder zijn.)
cEr is niemand onder de dolenden, die dit niet is,) zeide Don Quichote ;
maar laat ons eens luisteren, want uit den draad zullen wij het kluwen zijner gedachte krijgen, als hij zingt : uit den overvloed toch des harten spreekt de mond.)
Sancho wilde zijn meester antwoorden, maar de stem van den Ridder van
het Bosch, die niet heel slecht en niet heel goed was, verhinderde hem ; en,
terwijl het tweetal zweeg, hoorden zij, wat hij zong.
;
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Geef mij, jonkvrouw, een kenteeken van het doel,
Dat uw verheven wil mij stelde,
Opdat ik het in het oog houde en er naar streve,
En nooit van het pad afwijke.
Moet ik, mijn leed verzwijgend, sterven,
Acht mij dan reeds dood en begraven ;
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Wilt gij een zeldzaam lied van smart hooren,
Dan zal ik maken, dat de liefde zelve het zinge.
Van de grootste tegenstrijdigheden ben ik een model,
Uit zachte was en harden diamant,
Alleen de wetten der liefde volg ik.
Zacht, of hard, ook al kwetst 't het hart,
Snijd er in, wat u behaagt :
Want dit eeuwig te bewaren, zweer ik.
Met een (ach !» naar het schijnt geslaakt uit het binnenste van zijn hart,
eindigde de Ridder van het Bosch zijn gezang, en een oogenblik later zeide hij
met droevige stem : (O schoonste en ondankbaarste vrouw van den aardbol !
Hoe ! zou het mogelijk zijn, doorluchtige Cassildea van Vandalia, dat gij zoudt
toestemmen, dat deze uw gevangen ridder verteere en omkome in voortdurende
tochten en in bittere en harde gevaren ? Is het nog niet genoeg, dat ik gemaakt
heb, dat u voor de schoonste der wereld erkennen al de ridders van Navarra,
al de Leonezen, al de Tartessiers, al de Castilianen en eindelijk al de ridders
van de Mancha ?»
`Dat niet,» zeide hier Don Quichote, «want ik ben van de Mancha en nooit
heb ik zoo iets erkend, noch kon en moest ik iets erkennen, dat zoozeer te
kort deed aan de schoonheid mijner dame ; en deze ridder, ziet gij wel, Sancho,
ijlt. Maar laat ons luisteren, misschien zal hij zich nader verklaren.»
e Dat zal hij zeker,» hervatte Sancho : want hij heeft het aanzien van een maand
lang te zullen weeklagen.»
Maar dat was zoo niet, want de ridder van het Bosch, gemerkt hebbende,
dat men dicht bij hem sprak, stond, zonder voort te gaan met zijn klacht,
op en zeide met welluidende stem : e Wie is daar ? welke menschen ? zijn
zij soms van het getal der tevredenen of van dat der bedroefden ?»
(Der bedroefden, antwoordde Don Quichote.
(Komt dan tot mij,» antwoordde die van het Bosch, een rekent er op, dat
gij komt tot de droefheid en tot den weemoed zelven.»
Don Quichote, zich zoo zachtmoedig en hoffelijk hoorende antwoorden, ging
naar hem toe, en Sancho deed hetzelfde. De klagende ridder vatte Don Quichote
bij den arm en zeide : e Ga hier zitten, heer ridder : want om te weten, dat gij
zulks zijt en wel van die welke het beroep der dolende ridderschap uitoefenen,
is mij genoeg u te dezer plaatse gevonden te hebben, waar de eenzaamheid en
de heldere nacht, die natuurlijke bedden en eigenaardige kamers der dolende
ridders, u gezelschap houden.»
Hierop antwoordde Don Quichote : eIk ben een ridder van het beroep, dat
gij noemt, en ofschoon in mijn ziel de droefheden, de tegenspoeden en de
ongelukken hun zetel hebben, is haar toch het medelijden niet ontvloden, dat
ik heb voor de rampen van een ander : uit hetgeen gij daareven zongt, maakte
ik op, dat de uwe uit liefde voortkomen, ik wil zeggen uit de liefde, die gij
toedraagt aan die schoone ondankbare, die gij in uw weeklachten noemde.»
Reeds waren zij, terwijl dit gesproken werd, te zamen nedergezeten op den
harden grond in eensgezindheid en gezelligheid, alsof zij elkander bij het aanbreken van den dag niet het hoofd moesten breken.
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(Zijt gij, heer ridder,» vroeg die van het Bosch aan Don Quichote, «bij
toeval verliefd ?»
«Bij ongeval ben ik zulks,' antwoordde Don Quichote, «ofschoon de rampen,
die ontstaan uit louter genegenheid, eer voor weldaden dan voor nadeelen
moeten gehouden worden.»
Dat is ook zoo,» hervatte die van het Bosch, «indien de versmading ons
de rede en het verstand niet verwarde : want als wij te veel door haar lijden,
gelijkt zij op wraak.'
«Ik werd nooit versmaad door mijn dameg antwoordde Don Quichote.
«Neen voorzeker,» zeide Sancho, die daar bij stond : «want mejonkvrouw is
als een mak lam : zij is nog zachter dan boter.»
«Is dat uw schildknaap,' vroeg die van het Bosch.
«Ja,» antwoordde Don Quichote.
«Ik heb nooit een schildknaap gezien,» hervatte die van het Bosch, ,,die durfde
spreken wanneer zijn heer sprak ; ten minste hier staat de mijne, die zoo groot
is als zijn vader, en niemand kan bewijzen, dat hij ooit zijn lippen heeft ontsloten, terwijl ik spreek.»
«Nu, het is zeker,» zeide Sancho, «dat ik gesproken heb en kan spreken in
tegenwoordigheid van lieden, 66k al ..., maar laat het hier maar bij blijven;
het is beter het niet aan te raken.»
De schildknaap van het Bosch nam Sancho bij den arm en zeide tot hem :
«Laat ons samen gaan waar wij als schildknapen kunnen praten zooveel wij
willen, en laat ons deze heeren, onze meesters, elkander om het hardst de geschiedenissen hunner liefde laten vertellen : het is zeker dat de dag hen daarbij
zal overvallen en nog zullen zij ze niet uitverteld hebben.»
«In vredes naam,» zeide Sancho, «en ik zal u zeggen wie ik ben, opdat gij
moogt zien of ik wel tot de meest praatzieke schildknapen behoor.»
Hierop verwijderden de beide schildknapen zich tusschen welke een even
;

vermakelijk gesprek plaats had, als, hetgeen tusschen hun Meeren plaats vond,
ernstig was.

HOOFDSTUK XIII.
Waarin het avontuur van den Ridder van het Bosch vervolgd
wordt, met het verstandige, nieuwe en aangename gesprek,
dat plaats had tusschen de beide schildknapen.

Ridders en schildknapen vormden twee afzonderlijke groepen, dezen elkander
hun levensgeschiedenissen vertellende en genen hun liefdegeschiedenissen ; maar
de geschiedenis verhaalt eerst het gesprek der knechts, en daarna vervolgt zij
dat der meesters : en zoo zegt zij, dat, zich een weinig van hen verwijderend,
die van het Bosch tot Sancho zeide : «Een moeitevol leven is het, dat wij leiden
en doorbrengen, mijnheer, wij, die schildknapen zijn van dolende ridders ; voorwaar, wij eten ons brood in het zweet van ons aanschijn, hetwelk een der vervloekingen was, welke God over onze eerste ouders uitsprak.»
«Men kan even goed zeggen,) voegde Sancho er bij, „dat wij het eten in de
koude van ons lichaam, want wie lijdt meer hitte en meer koude dan de ellen-
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dige schildknapen der dolende ridderschap ? En het ware nog minder erg, al s
wij maar aten, want leed met brood is minder : maar somtijds gebeurt het, dat
er een dag of twee voor ons voorbijgaan, zonder dat wij ons anders ontnuchteren dan met den wind, die blaast.»
(Dat alles kan men dragen en helpen dragen,» zeide die van het Bosch, tin
de hoop, die wij hebben, op het loon : want wanneer de dolende ridder, dien
een schildknaap dient, niet buitengewoon ondankbaar is, zal hij zich ten minste
na weinig lotgevallen beloond zien met een mooi gouverneurschap van een
eiland of met een graafschap, dat er goed uitziet.»
(Ik,» hervatte Sancho, (heb reeds aan mijn meester gezegd, dat ik tevreden
ben met het gouverneurschap van een eiland, en hij is zoo edel en zoo mild,
dat hij het mij dikwijls beloofd heeft.)
(Ik,' zeide die van het Bosch, (zal met een kanonikaat voor mijn diensten
voldaan worden en mijn meester heeft het mij reeds toegezegd.»
(Dan moet,» hernam Sancho, uw meestereen ridder van de geestelijke soort
wezen, en zoo zal hij zulke gunsten aan zijn goede schildknapen kunnen bewijzen ; maar de mijne is maar een leek, ofschoon ik mij herinner, dat verstandige, maar kwalijkgezinde lieden hem willen aanraden, aartsbisschop te zien
worden ; maar hij wilde niets anders dan keizer zijn, en ik stond er in dien tijd
voor te beven, dat hij lust zou krijgen om tot de Kerk te gaan behooren, omdat ik mij niet geschikt genoeg gevoelde om er ambten in te bekleeden, want
u moet weten, dat, al lijk ik een mensch, ik toch een beest ben in alles wat
de Kerk betreft.'
«Maar inderdaad u dwaalt,» zeide die van het Bosch, (want de eiland-gouverneurschappen zijn niet allen van goede hoedanigheid ; sommige zijn moeilijk,
andere arm, weder andere dioevig, en in één woord het fraaiste en bestgeschikte voert een zwaren last met zich aan peinzen en aan ongemakken, welken
de ongelukkige, dien het te beurt viel, op zijn schouders neemt. Veel beter
ware het, dat wij, die dit vervloekte slaafsche beroep uitoefenen, naar huis gingen en ons daar bezighielden met aangenamer bedrijven, om maar eens te noemen met jagen of visschen ; want welke schildknaap is zoo arm in de wereld,
dat hem een knol ontbreekt en een paar windhonden, en een hengelstok, om
er zich in zijn dorp den tijd mede te korten ?»
(Mij ontbreekt niets van dat alles,» antwoordde Sancho ; (weliswaar heb ik
geen knol, maar ik heb een ezel, die tweemaal zooveel waard is als het paard
van mijn meester ; een slechte Paschen geve mij God, en wel de eerste de
beste, indien ik er hem voor ruilde, al gaf men mij vier mud gerst bovendien ;
u mag vrij spotten met de waarde van mijn grauwtje, want grauw is de kleur
van mijn ezel; maar windhonden zouden mij niet ontbreken, want die zijn er
in overvloed in mijn dorp, te meer daar de jacht dan het prettigste is, wanneer
zij geschiedt op eens andermans kosten.'
(wezenlijk en waarachtig,» antwoordde die van het Bosch, «mijnheer de
schildknaap, ik heb besloten, die dronkemanspartijen van de ridders te laten
varen en naar mijn dorp terug te keeren en mijn kindertjes op te voeden, waarvan ik er drie heb, als drie oostersche paarlen.»
(Twee heb ik er,» zeide Sancho, ( die men den Paus in persoon zou kunnen
aanbieden, vooral een meisje, dat ik opvoed voor gravin als het God behaagt,
ofschoon tot spijt van hare moeder.»
(En hoe oud is die jufvrouw, die opgevoed wordt voor gravin?» vroeg die
,

van het Bosch.
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tVijftien jaren, of twee meer of minder, antwoordde Sancho ; maar zij is zoo
groot als een lans en zoo frisch als een Aprilmorgen en zoo sterk als een zakkendrager.»
cDat zijn hoedanigheden,» antwoordde die van het Bosch, .1niet alleen om
gravin te wezen, maar om een nymf te zijn van het groene bosch. Drommels
wat een kracht moet dat mensch hebben !
Waarop Sancho een weinig boos antwoordde : €Zij is geen mensch, en hare
moeder was het ook niet, en geen van beiden zal het, als het God belieft, worden, zoo lang als ik leef: spreek wat ordentelijker, want als u is opgebracht
onder dolende ridders, die de beleefdheid zelve zijn, komen mij die woorden
niet heel gepast voor.»
„O hoe slecht begrijpt u,» hervatte die van het Bosch , den gewonen
gang van lofredenen, mijnheer de schildknaap. Hoe ? weet g ij niet, dat, wanneer een ridder een goeden lansstoot aan den stier op het plein geeft, of wanneer iemand iets goeds doet, het volk pleegt te roepen : „o zwijnekind ! zwijnezoon ! wat heeft hij dat goed gedaan !» en hetgeen een berisping lijkt is in die
omstandigheid een belangrijke lofspraak : en verloochen gij maar, mijnheer, de
zonen of dochteren, die geen daden doen, welke verdienen, dat men hun ouders
dergelijken lof toezwaait !»
«Die verloochen ik,» antwoordde Sancho ; „en om diezelfde reden zou u mij
en mijn kinderen en mijn vrouw wel een heelen zwijnewinkel kunnen verwijten, want
al wat zij doen en zeggen is zulk een lofwaardig ; en om ze weder te zien bid ik God,
dat Hij mij uit doodzonde redde ; want dat is het, als Hij mij uit dit gevaarlijk beroep van schildknaap redt, waarin ik voor een tweeden keer ben ingeloopen, verlokt en bedrogen door een beurs met honderd ducaten, die ik eens
vond in het hartje van het Moorengebergte ; en de duivel plaatst mij voor mijn
oogen, hier, daar, ginds en verder, een zak vol dublonen, zoodat ik hem bij
elke schrede met mijn hand meen aan te raken, en hem omarm, en hem naar
mijn huis breng, en tienden hef,. en grondrenten in, en leef als een vorst ; zoolang ik daaraan denk worden mij al de moeiten gemakkelijk en licht te dragen,
die ik lijd met mijn dwaas van een meester, van wien ik weet dat hij meer
van een gek dan van een ridder heeft."
„Daarom," antwoordde die van het Bosch, ; ,zegt men, dat de inhaligheid
den zak doet bersten ; en als men van dezulken wil spreken, is er geen grootere
in de wereld dan mijn meester, want hij is van de soort, die zegt : Zorg voor
vreemden doodt den ezel ; want opdat een ander ridder zijn verstand zou herkrijgen, dat hij verloren heeft, maakt hij zich gek en loopt iets te zoeken, dat
hem, wanneer hij het gevonden heeft, waarschijnlijk wel zal opbreken."
,, En is hij soms verliefd ?"
,,Ja," zeide die van het Bosch : „op een zekere Cassildea van Vandalia, de
wreedste en hardvochtigste dame, die men in de geheele wereld kan vinden,
maar hij gaat niet mank aan het euvel harer wreedheid, want andere streken
rommelen hem in zijn ingewanden en hij zal het wel zeggen voor er eenige
uren verloopen zijn."
Er is geen weg zoo effen, hervatteSancho, „of hij heeft een struikelblok
of modderpoel ; kookt men in andere huizen boonen, in het mijne gaat het bij
ketelsvol : meer gezelschap en volgelingen moet de dwaasheid hebben dan het
verstand ; maar als het waar is, wat men gewoonlijk zegt, dat lotgenooten in
rampen tot troost strekken, dan kan ik mij troosten met u, daar gij ook een
meester dient zoo gek als de mijne."
„
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Gek , maar dapper, antwoordde die van het Bosch en grooter schalk dan
gek en dapper."
Zoo is de mijne niet," antwoordde Sancho : „ik zeg, dat hij niets van een
schalk heeft; integendeel hij heeft een ziel als een kruik : hij kan niemand leed
doen, maar doet iedereen goed en er steekt geen kwaad in hem : een
kleine jonge kan hem wijsmaken, dat het nacht is op den vollen middag, en
om die onnoozelheid heb ik hem zoo lief als mijn hart, en ik kan het niet
over mij verkrijgen hem te verlaten, hoeveel gekheden hij ook bedrijft."
„Mijnheer en broeder," zeide die van het Bosch, „als de blinde den blinden
leidt, loopen zij beiden gevaar in den kuil te vallen. Beter is het, dat wij met
gezwinden pas aftrekken en naar huis gaan, want zij die avonturen zoeken
vinden er niet alijd goede."
Sancho spuwde herhaaldelijk een soort kleverig en droog speeksel uit, hetwelk gezien,en opgemerkt zijnde door den liefdadigen bosch-schildknaap, deze zeide
„Mij dunkt, dat van hetgeen wij gepraat hebben ons de tongen aan het
verhemelte kleven ; maar ik heb een losmaker hangen aan den zadelboog van
mijn paard, die niet kwaad is."
En opstaande, keerde hij na een poosje terug met een grooten wijnzak en
een pastij van een halve el : dit is geen overdrijving, want zij was van zulk
een groot wit konijn, dat Sancho, toen hij haar voelde, dacht, dat zij van een
bok was, en niet eens van een geitje; en toen hij dit zag, vroeg hij : „En heeft
u dit bij u, mijnheer ?"
(Wel, wat dacht gij ? ) vroeg de ander : «ben ik soms een schildknaap van
water en wol ? Ik heb een beteren voorraad bij mij achter op mijn paard, dan
een generaal medeneemt, wanneer hij op reis pat.»
Sancho at, zonder zich te laten bidden en verslond in den donker brokken,
zoo groot als de knoopen van een spanriem en hij zeide : «U is wezenlijk een
trouw en eerlijk schildknaap, flink en handig, weelderig en groot, zooals dit
gastmaal toont,dat, als het hier niet door tooverkunst is gekomen, er ten
minste den schijn van heeft ; en niet zooals ik armzalige en ongelukkige, die
in mijn knapzak enkel een beetje kaas heb, zoo hard, dat men er een reus
de hersens mede kan ingooien, en vier dozijn St. Jansappels, met even zooveel
hazelnoten en okkernoten, dank zij de karigheid van mijnheer en het denkbeeld,
waarin hij verkeert, en den regel, dien hij volgt, dat de dolende ridders zich
alleen moeten voeden met droge vruchten en kruiden des velds. »
(Op mijn woord, broederg hernam die van het Bosch, mijn maag is niet
gemaakt voor distels, noch voor wilde peren, noch voor wortels van de bergen ; laten onze meesters hun gang gaan met hu n denkbeelden en ridderwetten,
en eten wat zij verkiezen : ik heb koud vleesch bij mij en dezen wijnzak, hangend aan mijn zadelknop, hij is zoo aan mij gehecht en ik houd zooveel van
hem, dat er weinig tijd voorbijgaat, zonder dat ik hem duizendmaal kus en
duizendmaal omhels.)
En dit zeggende, gaf hij hem Sancho in handen, die hem omhoog houdende
en aan zijn mond brengende, een kwartieruurs naar de sterren keek, en toen
hij ophield met drinken zijn hoofd op zijde liet vallen en, een grooten zucht
slakende, uitriep : to zwijnekind ! schurk ! wat een echt katholiek wijntje!»
(Ziet gij nu,» zeide die van het Bosch, hoorende het ezwijnekind !» van
Sancho, (hoe gij dien wijn hebt geprezen, hem zwijnekind noemend?»
(Ik zeg,» antwoordde Sancho, (dat ik beken te weten, dat het geen schande
is iemand zwijnekind te noemen, wanneer het met de bedoeling is, hem te
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prijzen. Maar zeg mij, mijnheer, bij het heil van hem dien gij het meest
hebt, is deze wijn van Ciudad-Real e l
«Knappe proever !» antwoordde die van het Bosch : «zeker, hij is nergens
anders vandaan en hij telt eenige jaren.»
«Bij mij moet gij wezen !» zeide Sancho, «denk zoo min niet van mij, dat
het voor mij te hoog zou zijn om te reiken tot aan zijn kennis. Is het niet
mooi, mijnheer de schildknaap, dat ik zulk een groot en aangeboren instinct
bezit in het vak van wijnkennis, dat, welken men mij ook te ruiken geeft, ik
met zekerheid zijn vaderland noem, zijn geslacht, zijn smaak en zijn duur, en
de omzettingen, welke hij moet ondergaan, met al de omstandigheden, die aan
den wijn vast zijn ? Maar men behoeft er zich niet over te verwonderen, daar
ik in mijn familie van vaderszijde de twee uitstekendste wijnproevers bezat,
die de Mancha in lange jaren kende : tot bewijs waarvan hun gebeurde wat
ik u zal vertellen. Men gaf hun beiden wijn te proeven uit een vat, hen
verzoekend hun meening te zeggen over den toestand, de hoedanigheid,
de deugdelijkheid of ondeugdelijkheid van dien wijn. De een proefde hem
met de punt zijner tong, de ander deed niets meer dan hem aan zijn neusgaten brengen. De eerste zeide, dat die wijn naar ijzer smaakte, de tweede
zeide, dat hij meer naar marrokijn riekte. De eigenaar zeide, dat het vat zuiver
was, en die wijn geenerlei mengsel had, waardoor hij den smaak van ijzer of
van marokijn zou gekregen hebben. Toch bleven de twee vermaarde proevers
bij hetgeen zij gezegd hadden. Na verloop van tijd was de wijn uitverkocht,
en bij het schoonmaken van het vat vond men er een sleuteltje in, hangende
aan een marokijnen riempje : zoodat u kunt gelooven, dat iemand, die van dat
ras komt, zijn meening mag uiten in dergelijke zaken.»
«Daarom zeg ik,» hernam die van het Bosch, «dat wij moeten uitscheiden
avonturen te zoeken, en daar wij brood hebben, geen taart moeten zoeken, maar
terugkeeren naar huis, waar God ons vinden zal wanneer Hij verkiest.
«Totdat mijnheer in Saragossa komt, zal ik hem dienen, en daarna zullen wij
tot een beslissing komen.»
In het kort, zooveel praatten en zooveel dronken de beide goede schildknapen,
dat de slaap noodig vond hun de tongen te snoeren en den dorst te matigen,
want hun dien te ontnemen ware onmogelijk, en terwijl zij zoo te zamen den
bijna ledigen wijzak vasthielden, met de brokken half gekauwd in hun mond,
vielen zij in slaap, waar wij hen voor het oogenblik zullen laten, om te verhalen
wat den Ridder van het Bosch gebeurde met dien van de Droevige Figuur.

HOOFDSTUK XIV.
Waarin het avontuur van den Ridder van het Bosch vervolgd wordt.
Onder de vele onderwerpen, waarover Don Quichote en de Ridder van het
Woud handelden, meldt de geschiedenis, dat die van het Bosch tot Don Quichote zeide : «Kortom, heer ridder, gij moet weten, dat mijn noodlot, of beter
gezegd, mijn keuze, mij verliefd maakte op de onvergelijkelijke Cassildea van
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Vandalia ; ik noem haar onvergelijkelijk, want zij heeft haars gelijken niet, noch
in de grootte van haar lichaam, noch in de volkomenheid van haar stand en
van hare schoonheid. Deze Cassildea nu, van welke ik spreek, beantwoordde
mijn goede gezindheid en bescheiden wenschen met mij bezig te doen zijn, evenals Hercules door zijn schoonmoeder gedaan werd, in vele en onderscheidene
gevaren, mij aan het einde van elk daarvan belovend, dat ik na het volgende
het doel mijner verlangens zou bereiken : maar mijn werken zijn zoo aaneengeschakeld geworden, dat zij ontelbaar zijn, en ik weet niet, welk het laatste moet
wezen, dat een begin zal maken met de vervulling mijner wenschen. Eenmaal
gebood zij mij, dat ik die vermaarde reuzin van Sevilla zou gaan uitdagen, de
Giralda genaamd, die zoo dapper en sterk is, alsof zij van brons gemaakt waz,
en zonder zich van hare plaats te bewegen, is zij de bewegelijkste en onbestendigste vrouw der wereld. Ik kwam, zag en overwon haar, en deed haar stilstaan in één richting, daar er gedurende meer dan een volle week slechts noordenwind woei. Een andermaal gelastte zij mij ook, de aloude steenen der sterke
stieren van Guisando te gaan wegen, eene onderneming meer aan te
bevelen aan zakkedragers dan aan ridders. Nog een keer gebood zij
mij, in het hol van Cabra af te springen en in te dringen, een ongehoord en
vreeselijk gevaar ! en dat ik haar een nauwkeurig verhaal zou brengen van hetgeen in die donkere diepte besloten is. Ik stuitte de beweging der Giralda, ik
woog de stieren van Guisando, ik sprong in het hol en bracht de verborgenheden van zijn afgrond aan het licht, en mijn vervlogen hoop blijft vervlogen,
en hare levende bevelen en versmadingen blijven levend. In het kort, laatstelijk heeft zij mij geboden, al de provinciën van Spanje te gaan doorreizen en
al de dolende ridders, die er door zwerven, te doen bekennen, dat zij alleen de
uitmuntendste in schoonheid is van alle vrouwen, die thans leven, en dat ik de
meest verliefde ridder ben van den aaadbol. Op dit bevel ben ik het grootste
deel van Spanje reeds doorgetogen en heb er vele ridders overwonnen, die zich
hebben vermeten mij tegen te spreken ; maar hetgeen, waarop ik mij het meest
verhef en grootsch ben, is, dat ik in een tweegevecht dien vcrmaarden ridder
Don Quichote van de Mancha heb overwonnen en hem doen erkennen, dat mijn
Cassildea schooner is dan zijn Dulcinea ; en met deze overwinning alleen reken
ik, dat ik al de ridders der wereld overwonnen heb, want die Don Quichote,
van wien ik spreek, heeft hen allen overwonnen, en daar ik hem heb overwonnen, zijn roem, zijn faam en zijn eer overgebracht op mijn persoon en de overwinnaar is meer geëerd naar gelang de overwonnene vermaarder is : zoodat thans
de ontelbare daden van den meergemelden Don Quichote op mijn rekening
staan en de mijne zijn.)
Don Quichote stond verbaasd over hetgeen hij van den Ridder van het Bosch
hoorde en was wel duizendmaal op het punt hem te zeggen, dat hij loog, en
hij had het: «gij liegt!» reeds op de punt zijner tong, maar hij bedwong zich
zoo goed hij kon, om hem met zijn eigen mond zijn leugen te doen bekennen :
en zoo sprak hij bedaard tot hem : «Dat u, heer ridder, de meeste dolende ridders van Spanje, en zelfs van de geheele wereld, hebt overwonnen, daar zeg ik
Mets van maar dat gij Don Quichote van de Mancha overwonnen hebt, dat betwijfel ik : het zou kunnen zijn, dat het iemand anders was, die op hem leek,
ofschoon er weinigen zijn die hem gelijken.»
„Hoe niet ?" hervatte die van het Bosch : „bij den Hemel, die ons bedekt, ik
streed met Don Quichote ; ik overwon en onderwierp hem, hij is een man van hooge
lichaamsgestalte, mager van gelaat, met lange hazelnootbruine leden, grijsachtig van
,
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haar, met een eenigszins krommen arendsneus, groote, zwarte, nederhangende knevels ; zijn krijgsnaam is de Ridder van de Droevige Figuur en hij heeft tot schildknaap
een landman, genaamd Sancho Panza ; hij drukt de lenden en stuurt de teugels
van een vermaard paard, genaamd Rosinante, en heeft ten slotte tot meesteresse
zijner genegenheid een zekere Dulcinea van Toboso, eertijds genoemd Alfonza
Lorenzo, even als de mijne, die ik, daar zij Cassilda heet en uit Andaluzië is,
Cassildea van Vandalia noem, indien al deze teekenen niet voeldoende zijn, om
hetgeen ik verzeker te waarborgen, hier is mijn degen, die de ongeloovigheid
zelve zal doen gelooven.
Bedaar, heer ridder,» zeide Don Quichote, ten luister naar hetgeen ik u
wensch te zeggen. Gij moet weten, dat die Don Quichote, van wien gij spreekt,
mijn beste vriend is, dien ik hier op de wereld heb, en zoozeer, dat ik zou
kunnen zeggen, dat ik van hem evenveel als van mijn eigen persoon houd, en
dat, naar de aanduidingen, welke gij mij zoo nauwkeurig van hem gegeven hebt,
ik niet anders kan denken, of hij is dezelfde dien gij overwonnen hebt; aan den
anderen kant zie ik met mijn oogen en tast ik met mijn handen, dat hij onmogelijk dezelfde kan zijn, tenzij, daar hij vele toovenaars tot vijand heeft, inzonderheid een, die hem gewoonlijk vervolgt, een hunner zijn gedaante aangenomen had om zich te laten overwinnen, ten einde hem den roem te ontstelen,
dien zijn groote ridderdaden hem hebben doen inoogsten over de gansche oppervlakte der aarde ; en tot bevestiging hiervan wil ik ook, dat gij weet, dat die
toovenaars, zijn tegenstanders, nog slechts twee dagen geleden de gedaante van
de schoone Dulcinea van Toboso hebben veranderd in een lage en gemeene
boerin, en op dezelfde wijze zullen zij Don Quichote veranderd hebben ; indien
dit alles niet voldoende is om u volkomen te overtuigen van de waarheid, van
wat ik u zeg, hier staat Don Quichote zelf, die haar zal volhouden met
zijn wapenen, te voet of te paard, of op welke wijze het u behagen zal.»
En dit zeggende richtte hij zich overeind en sloeg zijn hand aan den degen,
wachtend op het besluit, dat de Ridder van het Bosch zou nemen, die met een
even bedaarde stem antwoordde en zeide : (De goede betaler is niet bang voor
zijn onderpand : hij, die u eenmaal, heer Don Quichote, kon overwinnen, toen
gij van gedaante waart veranderd, kan wel de hoop voeden u ten onder te
brengen in uw eigen wezen ; maar dewijl het niet goed is, dat de ridders hun
wapenfeiten in den donker bedrijven even als struikroovers en koppelaars, laat
ons den dag afwachten, opdat de zon onze werken zie : en het zal een voorwaarde van onzen strijd zijn, dat de overwonnene ter beschikking moet blijven
van den overwinnaar, opdat deze alles met hem doet wat hem behaagt, mits,
hetgeen hij beschikt, een ridder betame. »
cIk ben meer dan tevreden met deze voorwaarde en schikkiug,» antwoordde
Don Quichote.
En dit zeggende gingen zij naar de plaats, waar hun schildknapen vertoefden,
en vonden hen ronkende en in dezelfde houding, waarin zij zaten, toen de slaap
hen overviel. Zij wekten hen en gelastten hun de paarden gereed te houden,
daar zij met het opgaan der zon een bloedig en gevaarlijk tweegevecht moesten
houden : op welk bericht Sancho verbaasd en ontsteld stond, vreezende voor
het welzijn van zijn meester, wegens de dappere daden, welke hij door den
schildknaap van het Bosch had hooren verhalen van den zijnen. Zonder echter
een woord te spreken, gingen de beide schildknapen hun dieren opzoeken, die
de drie paarden en de ezel elkander reeds geroken hadden en tot een troep
vereenigd waren.
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Onderweg zeide die van het Bosch tot Sancho : cGij moet weten, broeder,
dat de strijders van Andaluzië de gewoonte hebben, om, wanneer zij getuigen
zij bij een gevecht, niet ledig ie staan met de handen over elkander, terwijl
hunne beschermelingen vechten : ik zeg dit, opdat gij gewaarschuwd moogt zijn,
dat, terwijl onze heeren strijden, ook wij zullen moeten vechten, dat er de
spaanders afvliegen.»
(Die gewoonte, heer schildknaap,» antwoordde Sancho, tmag daar ginds plaats
hebben en bestaan onder de ploerten en vechters, waarvan gij spreek ; maar bij
de schildknapen der dolende ridders is daar geen denken aan ; ten minste ik
heb mijn meester nooit van zulk een gewoonte hooren spreken en hij kent al
de wetten en gebruiken der dolende ridderschap van buiten ; er komt bij, dat
ik mag lijden, dat het waar is en een uitdrukkelijke wet, dat vechten der schildknapen terwijl hun heeren vechten, maar ik verkies er niet aan te voldoen, en
liever de boete te betalen die op zulke vredelievende schildknapen mag gezet
zijn : ik ben zeker, dat zij geen twee pond was te boven gaat en ik wil liever
die ponden betalen, daar ik weet, dat zij mij minder zullen kosten, dan het
pluksel, dat ik zou moeten besteden om mijn hoofd te genezen, dat ik reeds
voor gekloofd houd en in twee helften doorgehakt ; bovendien is het mij onmogelijk te vechten daar ik geen degen heb, en er van mijn leven geen gedragen heb.»
(Hiervoor weet ik een goed hulpmiddel,' zeide die van het Bosch : eik heb
hier twee linnen zakken bij mij van dezelfde grootte : gij zult den eenen nemen
en ik den anderen en zoo zullen wij vechten met gelijke wapenen.
.

(Op die wijze mag ik het lijden,» antwoordde Sancho : c want zulk vechten
zal eer dienen om ons van stof te reinigen dan om ons te wonden.»
(Zoo moet het niet gaan,» hervatte de ander : (want er moet in de zakken,
opdat ze wat gewicht hebben, een half dozijn mooie, gladde keien gedaan worden, op die wijze zullen wij elkander kunnen slaan, zonder ons eenig kwaad of
leed te doen.»

(Kijk eens, bij 't lijf van mijn vader!» antwoordde Sancho : (welk sabelbont
of welke vlokken katoen doet hij in de zakken, opdat onze hersenpannen niet
gebeukt zouden worden en onze beenderen niet fijngewreven ! Maar al vulde
men ze met tonnetjes zijde, weet. mijnheer, dat ik niet zal vechten ; laten onze
meesters vechten en het goed hebben, en laten wij drinken en leven : de tijd
draagt wel zorg, ons onze levens te ontnemen, zonder dat wij listen zoeken om
er een einde aan te maken, voordat hun tijd en einde daar zijn en zij van
rijpheid afvallen.»
(Met dat al,» hernam die van het Bosch, cmoeten wij ten minste een half
uur vechten.»
cVolstrekt niet,» antwoordde Sancho, (ik zal zoo onbeleefd en zoo ondankbaar niet zijn, met iemand, met wien ik gegeten en gedronken heb, een gevecht
aan te gaan, hoe gering ook, te meer daar, als men zonder toorn en zonder
boosheid is, wie duivels gaat dan verzinnen on zoo maar droogweg te vechten?»
cDaar weet ik wel raad op» zeide die van het Bosch, v66rdat wij den strijd
beginnen, zal ik u heimelijk naderen en u drie of vier stompen geven, waarmede ik u aan mijn voeten nederstrek, en daarmede zal ik den toom bij u
opwekken, al is hij nog slaperiger dan een bergrat.»
(Voor dit middel weet ik wel een ander,' zeide Sancho, a dat er niet voor
onderdoet : ik zal een knuppel snijden, en v66r u er toe komt, mijn toom op
te wekken, zal ik den uwen met knuppelslagen in slaap brengen, zoodat hij
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niet ontwaakt, tenzij in de andere wereld, waar men weet, dat ik geen man
ben om mij door iemand bij den neus te laten nemen. Iedereen moet op zijn
eigen zaken passen .... intusschen zou 't het veiligste zijn, ieders toorn maar
te laten slapen, want niemand kan in het hart van een ander lezen en men
komt wel eens om wol en gaat geschoren heen, en God zegent den vrede en
vervloekt de twist ; want indien een kat, die gejaagd, opgesloten en benauwd
wordt, in een leeuw verandert, wie weet waarin ik, die een mensch ben, zou
kunnen veranderen : en zoo zeg ik van nu af, mijnheer de schildknaap, dat op
uw rekening al het kwaad en de schade komen, welke uit onzen strijd voortkomen. »
Goed," hervatte die van het Bosch : „God zal ons den morgen laten beleven, en alles zal terecht komen."
Op dit oogenblik begonnen reeds in de boomen duizenden bonte vogeltjes
te kweelen, en met hun vroolijke zangen den frisschen dageraad te verwelkomen
en begroeten, die reeds door de poorten en op de balkonnen van het oosten
de schoonheid van zijn gelaat vertoonde, uit zijn haren een oneindig aantal
vloeibare paarlen schuddend, in wier zoet vocht de kruiden zich baadden,
terwijl het scheen alsof ook zij wit en fijn parelgruis voortbrachten en deden
regenen ; de wilgen deden een verkwikkend manna afdruipen ; de bronnen
klaterden, de beken murmelden, de bosschen herademden en de weiden sierden
zich voor hare komst. Maar nauwelijks gaf de helderheid van den dag gelegenheid om de dingen te zien en te onderscheiden, of het eerste, dat zich aan
de oogen van Sancho Panza aanbood, was de neus van den schildknaap van
het Bosch, die zoo groot was, dat hij bijna zijn geheele lichaam overschaduwde.
Men verhaalt inderdaad, dat hij een ontzettenden grooten had, krom in het
midden en vol wratten, vaal van kleur zooals zekere soort van meloenen ; hij
stak twee vingers over zijn mond heen : en deze lengte, kleur, wratten en kromming gaven hem zulk een leelijk uitzicht, dat, toen Sancho hem zag, hij begon
te beven aan handen en voeten, als een jongen met de vallende ziekte behebt,
en hij nam zich in zijn hart voor, zich liever tweehonderd stompen te laten
geven, dan zijn toorn op te wekken om met zulk een spook te vechten. Don
Quichote keek naar zijn tegenpartij en bevond, dat hij zijn helm reeds opgezet
en nedergeslagen had, zoodat hij zijn gelaat niet kon zien : maar hij merkte
op, dat het een sterk gebouwd man was, niet zeer lang van gestalte. Over zijn
wapens droeg hij een overkleed of rok van een stof, naar het scheen van het
fijnste goud, bezaaid met een aantal kleine maantjes als blinkende spiegeltjes,
die hem een betooverend en prachtig voorkomen gaven ; er wuifde over zijn
helm een groote vederbos, groen, geel en wit vin kleur ; zijn lans, die tegen
een boom stond, was zeer groot en dik, met een verstaalde ijzeren punt van
meer dan een palm lengte. Dat alles zag Don Quichote en merkte het op, en
hij oordeelde naar hetgeen hij zag, dat de genoemde ridder iemand moest
wezen van groote kracht, maar daarom vreesde hij niet zooals Sancho Panza ;
integendeel met edelen zwier zeide hij tot den Ridder van de Spiegels : „Als
uw groote strijdlust, heér ridder, uwe hoffelijkheid niet in den weg staat, verzoek ik u, dat gij uw vizier een weinig opschuift, opdat ik zie, of de knapheid
van uw gelaat beantwoordt aan die uwer uitrusting."
«Hetzij gij overwonnen of als overwinnaar uit dezen strijd komt, heer ridder,»
antwoordde die van de Spiegels, «er zal u ruimschoots tijd en gelegenheid
overblijven om mij te zien : als ik thans aan uw wensch niet voldoe, is het,
omdat het mij voorkomt, dat ik dan een ernstig onrecht pleeg jegens de
„
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schoone Cassildea van Vandalia met den tijd te verlengen, dien ik zou verliezen door mijn vizier op te schuiven, zonder u te doen bekennen wat ik van
u verlang."
Maar terwijl wij te paard stijgen," zeide Don Quichote, ,,kunt gij mij wel
zeggen, of ik die Don Quichote ben, dien gij zegt overwonnen te hebben."
Hierop antwoorden wij u," zeide die van de Spiegels, ,,dat gij gelijkt, zooals een ei op een ander lijkt, op denzelfden ridder, dien ik overwon ; maar
daar gij zegt, dat toovenaars u vervolgen, zou ik niet durven verzekeren, of
gij dezelfde zijt of niet."
Dit is mij genoeg," antwoordde Don Quichote, „om uw misleiding te gelooven ; maar om er u geheel en al van te verlossen, laten wij dan onze paarden laten komen, en in minder tijd, dan gij zoudt vertalmen met uw vizier op
te lichten, zal ik, als God, mijne meesteres en mijn arm mij bijstaan, uw aangezicht zien en gij zult bemerken, dat ik niet de overwonnen Don Quichote
ben, dien gij denkt."
Hiermede hun gesprek afbrekend, stegen zij te paard en Don Quichote
wendde de teugels van Rosinante, om de noodige plaats te krijgen voor om te
keeren en zijn tegenpartij te gemoet te rijden ; hetzelfde deed die van de Spiegels ; maar Don Quichote had zich nog geen twintig passen verwijderd, of hij
hoorde zich roepen door dien van de Spiegels, en terwijl zij de tusschenruimte
elk voor de helft weder aflegden, riep die van de Spiegels tot hem : „Let wel,
heer ridder, dat de voorwaarde van onzen strijd is, dat de overwonnene, zooals ik vroeger gezegd heb, ter beschikking moet blijven van den overwinnaar."
„Ik weet het," antwoordde Don Quichote, „mits hetgeen den overwonnene
zal worden opgelegd en geboden, zaken zijn, welke de grenzen der ridderschap
niet overschrijden."
„Dat spreekt van zelf," antwoordde die van de Spiegels.
Middelerwijl kreeg Don Quichote den zonderlingen neus van den schildknaap
in het oog en hij verwonderde zich niet minder over dat gezicht dan Sancho,
zóOzeer dat hij hem voor een monster hield of voor een mensch van een
nieuwe soort en zooals zij onbekend zijn in de wereld. Sancho, zijn meester
ziende wegrijden om zijn loop te nemen, wilde niet alléén blijven met den geneusde, daar hij vreesde, dat met een enkelen veeg met dien neus voorbij den
zijnen, hun gevecht uit zou zijn, daar hij door den slag of door de vrees zou
zijn nedergeveld : hij liep dus achter zijn meester aan, één der stijgbeugels van
Rosinante vasthoudende, en toen het hem voorkwam, dat het tijd was om te
keeren, zeide hij tot hem : „Ik smeek u, heer, dat gij mij 06r gij aanvalt,
helpt om in dien kurkboom te klimmen, vanwaar ik meer naar mijn zin, beter
dan hier van den grond, de vervaarlijke ontmoeting kan zien, welke u met
dezen ridder gaat hebben."
Ik geloof eer, Sancho," zeide Don Quichote, „dat gij naar omhoog wilt
klimmen, om buiten gevaar de stieren te zien."
Om de waarheid te zeggen," antwoordde Sancho, „de onbehouwen neus van
dien schildknaap maakt mij ontsteld en vol verbazing, en ik durf niet dicht bij
hem te blijven."
„Hij is zoo groot," zeide Don Quichote, dat, „als ik niet was die ik ben, hij
mij ook zou doen schrikken : kom dus maar, ik zal u helpen opstijgen waar
gij zegt."
Terwijl Don Quichote stilstond om Sancho in den kurkboom te doen klimmen, nam die van de Spiegels de hem noodige plaatsruimte, en denkende, dat
„
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Don Quichote hetzelfde zou gedaan hebben, wendde hij, zonder op trompetgeschal te wachten, of op eenig ander teeken, dat hen waarschuwde, de teugels
van zijn paard, dat niet vlugger was en geen beter uiterlijk had dan Rosinante
en zoo hard het loopen kon, namelijk op een middelmatig drafje, reed hij zijn
vijand tegemoet ; hem echter bezig ziende met Sancho naar boven te helpen,
hield hij de teugels in en stond midden in zijn loop stll, waarvoor het paard
allerdankbaarst was, daar het reeds geen poot meer kon verzetten. Don Quichote,
die meende, dat zijn vijand al kwam aanvliegen, drukte stevig de sporen in de
magere zijde van Rosinante en deed hem zoodanig loopen, dat de geschiedenis
vermeldt, dat men dezen enkelen keer bemerkte, dat hij eenigszins gerend had,
want al het andere was steeds een klaarblijkelijk draven geweest, en met deze
ongehoorde woede kwam hij ter plaatse, waar die van de Spiegels de sporen in
zijn paard stond te boren tot aan de knoppen toe, zonder dat hij het een duimbreed kon bewegen van de plaats, waar het zijn loop gestaakt had. In dit gun'stige oogenblik en in deze omstandigheid vond Don Quichote zijn tegenpartij,
belemmerd door zijn paard en verward met zijn lans, die hij maar niet in staat
was inde rust te leggen. Don Quichote, die op deze ongelegenheden niet lette,
viel veilig en zonder eenig gevaar op dien van de Spiegels aan met zooveel geweld, dat hij hem zeer tegen zijn zin ter aarde deed storten, achter over zijn
paard heen, zulk een val doende, dat hij, voet noch hand bewegende, blijken
gaf van dood te zijn, Nauwelijks zag Sancho hem gevallen, of hij liet zich van
den kurkboom afglijden en kwam in allerijl ter plaatse, waar zijn heer was, die,
'van Rosinante afstijgende, zich boog over dien van de Spiegels, en, hem de
strikken van zijn helm losmakende om te zien of hij dood was en om hem lucht
te geven, indien hij soms leefde, zag hij... Wie kan zeggen wat hij zag, zonder
verwondering, verbazing en ontsteltenis te veroorzaken bij wie het hooren ? Hij
zag, zegt de geschiedenis, het gelaat, de gedaante, het voorkomen, de trekken,
het beeld, het uiterlijk van den baccalaureus Simson Carrasco ; en zoodra hij
het zag, riep hij met luider stemme : ,,Kom hier, Sancho, kijk eens, wat gij zult
zien en niet zult gelooven ; loop hard, mijn zoon, en zie wat de tooverkunst
vermag, wat de duivelskunstenaars en de toovenaars doen kunnen."

Sancho kwam, en zoodra hij het gelaat van den baccalaureus Carrasco zag,
begon hij duizend kruisen te maken en even dikwijls te zegenen. Onder dit
alles gaf de nedergestorte ridder geen teekenen van leven, en Sancho zeide tot
Don Quichote : ,,Ik ben van gedachte, heer, dat gij in ieder geval uw degen in
den mond vandezen schijnbaren baccalaureus Simson Carrasco moet steken,
wellicht zult gij in
i hem een uwer vijanden, de toovenaars, dooden."
„Gij spreekt niet kwaad," zeide Don Quichote, „want hoe minder vijanden ..."
en zijn degen trekkende om den raad van Sancho ten uitvoer te brengen, kwam
de schildknaap van dien van de Spiegels aan, nu zonder den neus, die hem zoo
teelijk had gemaakt, en schreeuwde met luider stem : „Zie toe wat gij doet, heer
Don Quichote, want degene, dien gij daar aan uw voeten hebt, is de baccalaureus Simson Carrasco, uw vriend, en ik ben zijn schildknaap."
En Sancho, hem zonder die vroegere leelijkheid ziende, vroeg hem : „en uw
neus?"
Waarop hij antwoordde : ,,hier heb ik hem in mijn zak" en zijn hand rechts
brengende, bracht hij een maskeradeneus van vernist bordpapier te voorschijn,
gemaakt zooals hij is beschreven, en Sancho, hem meer en meer bekijkende,
riep met verbaasde en luide stem uit : „Heilige Maria, sta mij bij ! is dat niet
Thomas Cecial, mijn buurman ?"
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Wel zeker ben ik die," antwoordde de nu ontneusde schildknaap : „ik ben
Thomas Cecial, vriend Sancho Panza ! en ik zal u aanstonds de listen en draaierijen zeggen, waardoor ik hier gekomen ben ; bid en smeek intusschen mijnheer
uw meester, dat hij den Ridder van de Spiegels, dien hij voor zijn voeten ziet ,
niet aanrake, mishandele, wonde noch doode, want zonder eenigen twijfel is het
de vermetele en onberaden baccalaureus Simson Carrasco, onze dorpsgenoot."
Middelerwijl kwam die van de Spiegels weder bij zijn zinnen, en Don Quichote, dit ziende, zette hem de bloote punt zijner degen boven op het gezicht
en zeide tot hem : „Gij zijt dood, ridder, als gij niet bekent dat de onvergelijkelijke Dulcinea van Toboso uwe Cassildea van Vandalia in schoonheid overtreft ; en bovendien moet gij beloven, als gij uit dezen strijd en dezen val het
leven behoudt, naar de stad van Toboso te zullen gaan en u van mijnentwege
aan haar persoon voor te stellen, opdat zij met u handele naar het haar in den
zln komt ; en als zij u den uwen laat doen, moet gij terugkeeren, om mij op te'
zoeken : het spoor mijner daden zal u wel ten geleide strekken om u te brengen
waar ik wezen mag : en mij dan te melden wat er tusschen haar en u zal zijn
voorgevallen : voorwaarden, welke, overeenkomstig met die welke wij voor onzen
strijd gesteld hebben, de grenzen der dolende ridderschap niet overschrijden."
Ik beken," zeide de gevallen ridder, ,,dat de losgetornde en versleten schoen
van jonkvrouw Dulcinea van Toboso meer waard is dan de slechtgekamde, maar
zuivere baard van Cassildea, en ik beloof te gaan en terug te komen uit haar
tegenwoordigheid tot de uwe en u een heel bijzonder bericht te zullen geve n
van hetgeen gij mij vraagt"
„Gij moet ook bekennen en gelooven," voegde Don Quichote er bij, „dat die
ridder, dien gij overwont, Don Quichote van de Mancha niet was noch ko n
wezen, maar een ander, die op hem leek : zooals ik beken en geloof, dat
ofschoon gij de baccalaureus Simson Carrasco schijnt te wezen, die niet zijt,
maar een ander, die op hem lijkt ; en dat mijn vijanden mij hem hier in zijn
gedaante hebben voorgesteld, opdat ik mijn toom inhoude en matige en een
zachtmoedig gebruik make van den roem der overwinning."
Alles beken ik, beoordeel ik en voel ik, zoo als gij het gelooft, beoordeelt
en voelt,' antwoordde de ridder met gebroken lenden ; ,,laat mij opstaan, bid
ik u, als tenminste de schok van mijn val, die mij zeer veel kwaad heeft ge
daan, dit toelaat.»
Don Quichote hielp hem opstaan met Thomas Cecial, zijn schildknaap, van
wien Sancho zijn oogen niet afwendde, terwijl hij hem dingen vroeg, wier beantwoording hem duidelijke blijken gaf, dat hij waarlijk de Thomas Cecial was,,
dien hij zeide ; maar de vrees, welke Sancho was ingeboezemd door het gezegde van zijn meester, dat namelijk de toovenaars de gedaante van den Ridder
van de Spiegels hadden veranderd in die van den baccalaureus Simson Carrasco,
deed hem geen geloof hechten aan de waarheid, welke hij met eigen oogen aanschouwde. Ten slotte bleven meester en knecht in die begoocheling ; en die van de
Spiegels en zijn schildknaap verwijderden zich van Don Quichote en Sancho,
over hun tegenspoed en met het voornemen een plaats te zoeken,.
waar men hem de ribben kon bepleisteren en verbinden. Don Quichote en
Sancho vervolgden weder hun weg naar Saragossa, waarop de geschiedenis hen
achterlaat om mede te deelen, wie de Ridder van de Spiegels was en wie zijn;:
geneusde schildknaap.
„
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HOOFDSTUK XV.

Waarin verhaald en verklaard wordt, wie de Ridder van de
Spiegels en zijn schildknaap waren.
Uiterst tevreden, trotsch en zelfvoldaan was Don Quichote, omdat hij de
overwinning had behaald op zulk een dapper ridder, als hij zich verbeeldde,
dat die van de Spiegels was, door wiens ridderlijk woord hij hoopte te weten
te komen, of de betoovering zijner meesteres voortduurde : daar het niet anders
kon, of zulk een overwonnen ridder moest, op straffe van het niet te zijn,,
terugkomen om hem bericht te brengen van hetgeen hem bij haar overkomen
was. Maar anders waren de gedachten van Don Quichote en anders die van
den Ridder van de Spiegels, ofschoon deze voor het oogenblik geen andere gedachte had dan om gelegenheid te zoeken om zich te laten verbinden, gelij k
gezegd is. De geschiedenis verhaalt dan, dat, toen de baccalaureus Simson
Carrasco Don Quichote aanraadde om zijn gestaakte riddertochten weder te
vervolgen, dit was omdat hij eerst beraadslaagd had met den pastoor en den
barbier over de vraag, welk middel men zou kunnen aanwenden om Don Quichote er toe te brengen, dat hij stil en rustig te huis bleef, zonder dat hem
zijn avonturen ontrustten. Van dezen raad was met algemeene stemmen e n
naar de bijzondere meening van Carrasco het gevolg, dat men Don Quichote
zou laten uittrekken, daar het onmogelijk scheen hem thuis te houden en dat
Simson hem op den weg zou tegenkomen als dolend ridder en zich in een strijd
met hem begeven, waartoe het wel aan geen voorwendsel zou ontbreken, en
hem zou overwinnen, wat men als een gemakkelijke zaak beschouwde ; er zou
vervolgens overeengekomen worden, dat de overwonnene ter beschikking van
den overwinnaar zou blijven : en als dan Don Quichote overwonnen was, moest,
de baccalaureus-ridder hem bevelen, dat hij naar zijn dorp en huis zou terugkeeren en er in geen twee jaren uit komen of zoolang totdat hij hem anders
gelastte : dat ongetwijfeld zou Don Quichote, zich overwonnen ziende, nakomen,
om de wetten der ridderschap niet te overtreden en te schenden : en dan zou
het kunnen wezen, dat hij gedurende den tijd zijner opsluiting zijn dwaasheden
vergat, of dat er gelegenheid gevonden werd om voor zijn dwaasheid een gepast
geneesmiddel te zoeken. Carrasco nam dit aan ; als schildknaap bood Thomas
Cecial, buurman van Sancho Panza, zich aan, een vroolijk man met een helderen kop. De een wapende zich; Cecial hechtte op zijn natuurlijken neus den
valschen reeds vermelden maskeradeneus, ten einds niet herkend te worden door
zijn vriend ais zij elkander zagen, en zoo volgden zij denzelfden weg, dien Don
Quichote nam ; zij hadden elkander bijna aangetroffen bij het avontuur der kar
van den Dood ; eindelijk bereikten zij hen in het bosch, waar gebeurde wat de
opmerkzame lezer gelezen heeft : en ware het niet geweest door de buitengewone inbeeldingen van Don Quichote, die ging begrijpen, dat de baccalaureus
niet de baccalaureus was, dan zou deze in de onmogelijkheid geweest zijn ooit
tot licenciaat te promoveeren, daar hij geen nest had gevonden, waar hij vogeltjes meende te vinden. Thomas Cecial, ziende, hoe slecht zij hun wenschen
bereikt hadden en welk een slecht einde hun reis gehad had, zeide tot den
baccalaureus : „Mijnheer Simson Carrasco, wij hebben ons verdiende loon : men
verzint en onderneemt gemakkelijk een aanslag, maar moeielijk komt men er
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rneestentijds af: Don Quichote gek, wij wijs: hij gaat gezond en lachend heen,
u is gebeukt en verdrietig. Laat ons nu eens kijken, wie de gekste is : hij, die
het is, omdat hij niet anders kan, of hij, die het is uit verkiezing ?"
Waarop Simson antwoordde : „Het onderscheid tusschen die twee gekken
ligt hierin, dat hij die het is, het steeds za' zijn ; en die het vrijwillig is zal het
niet meer zijn zoodra hij wil."
Als dit zoo is," zeide Thomas Cecial, „dan was ik vrijwillig gek, toen ik
mij tot uw schildknaap maakte en met dezelfde redeneering wil ik ophouden
het te zijn en weder naar mijn huis gaan.
, Ga uw gang," antwoordde Simson, „want te denken, dat ik naar het mijne
zal gaan voordat ik Don Quichote een dracht stokslagen zal hebben gegeven,
is vergeefsche moeite : mij zal thans niet meer de wensch, dat hij zijn verstand
herkrijge, aandrijven om hem te zoeken, maar de wraakzucht : want de pijn
mijner ribben laat mij niet toe rechtvaardiger gevoelens jegens hem te koesteren."
Op deze wijze ging het tweetal voort met praten tot zij aan een stadje kwamen, waar zij het geluk hadden een heelmeester te vinden, met wiens hulp de
rampspoedige Simson geheeld werd. Thomas Cecial keerde naar huis terug en
hij verliet hem, en Simson bleef broeden op zijn wraak ; de geschiedenis gaat
weder van hem spreken op haar tijd, ten einde niet te verzuimen zich thans
met Don Quichote te vermaken.
„

,

HOOFDSTUK XVI.
Wat Don Quichote met een verstandig edelman uit de
Mancha gebeurde.
Met de vroolijkheid, tevredenheid en zelfvoldoening, waarvan wij melding
maakten, vervolgde Don Quichote zijn tocht, zich om de behaalde overwinning
verbeeldende, dat hij de dapperste dolende ridder was, dien in dien tijd de wereld bezat ; hij hield alle avonturen voor voltooid en tot een gelukkig einde
gebracht welke hem voortaan konden overkomen : hij minachtte de tooverijen
en de toovenaars ; hij dacht niet meer aan de ontelbare stokslagen, die hem
gedurende den loop zijner riddertochten gegeven waren, noch aan den steenworp, die hem de helft zijner tanden verbrijzelde, noch aan de ondankbaarheid
der galeiboeven, noch aan de vermetelheid en den stokkenregen der Yangueezen, kortom : hij zeide bij zichzelven, dat als hij de kunst, of de manier vond
om zijn meesteres Dulcinea te onttooveren, hij het grootste geluk niet zou benijden, dat de gelukkigste dolende ridder der vervlogen eeuwen bereikte of kon
bereiken. Met deze inbeeldingen was hij geheel vervuld, toen Sancho tot hem
zeide : „Is het niet aardig, mijnheer, dat ik nog steeds den onbehouwen en onbehoorlijken neus van mijn vriend Thomas Cecial voor mijn oogen heb.
En gelooft gij, Sancho, dat de Ridder van de Spiegels de baccalaureus Carrasco was en zijn schildknaap Thomas Cecial, uw vriend?»
Ik weet niet wat ik hierop moet zeggen,» antwoordde Sancho : „alleen weet
ik, dat de aanduidingen, welke hij mij gaf van mijn huis, mijn vrouw en mijn
kinderen, mij niemand anders kon geven dan hijzelf, en het aangezicht, toen de
,
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neus er af was, dat van Thomas Cecial, zooals ik het dikwijls gezien heb in
mijn dorp en binnen de muren van mijn eigen huis : en de klank zijner stem
was geheel dezelfde.»
Gebruiken wij onze rede, Sancho :» hervatte Don Quichote ; „kom eens hier
welke oorzaak kan er uitgedacht worden, dat de baccalaureus Simson Carrasco
zou komen als dolend ridder, uitgerust met aanvallende en verdedigende wapenen, om tegen mij te strijden ? ben ik soms zijn vijand geweest? heb ik hem
ooit aanleiding gegeven om een hekel aan mij te hebben ? ben ik zijn mededinger, of oefent hij het beroep der wapenen uit, om den roem te benijden,
dien ik er mede behaald heb ?»
tMaarwat zullen wij hierop zeggen, mijnheer,» antwoordde Sancho, ,,dat die
ridder, hij zij wie hij wil, zoo lijkt op den baccalaureus Carrasco en zijn schildknaap op Thomas Cecial, mijn vriend ? En als het een betoovering is, zooals
u gezegd heeft, waren er dan in de wereld geen twee anderen om op te
gelijken ?»
„Alles is list en streken,» antwoordde Don Quichote, ,,van de kwaadaardige
toovenaars, die mij vervolgen, en, voorziende, dat ik de overwinnaar moest
blijven in den strijd, er voor zorgden, dat de overwonnen ridder het aangezicht
van mijn vriend den baccalaureus vertoonde, opdat de vriendschap, welke ik
hem toedraag, zich zou plaatsen tusschen de scherpte van mijns degen en de
kracht van mijn arm, en den rechtmatigen toorn mijns harten zou matigen, en
hij op die wijze in het leven zou blijven, die mij met bedriegerij en valschheid
het mijne trachtte te ontnemen. Tot bewijs hiervan weet gij reeds, Sancho, bij
ondervinding, welke u niet zal doen liegen of bedriegen, hoe gemakkelijk het
is voor de toovenaars om het eene gelaat in het andere te veranderen, door
het schoone leelijk en het leelijke schoon te maken ; want het is nog geen twee
dagen geleden, dat gij met mijn eigen oogen de schoonheid en heerlijkheid
zaagt van de onvergetelijke Dulcinea en ik zag haar in de leelijkheid en gemeenheid eener lompe boerin met staren op hare oogen en met eene kwade
lucht in haar mond ; te meer daar de kwade toovenaar, die zich verstoutte zulk
een booze misvorming te plegen, niet te goed is om ook die van Simson Carrasco en die van uw vriend te hebben gepleegd, om mij den roem der overwinning uit de handen te nemen. Maar met dat al troost ik mij, want ten
slotte, in welke gedaante het ook geweest zij, ben ik overwinnaar over mijn
vijand gebleven. »
r God weet de waarheid van alles,» antwoordde Sancho ; en daar hij wist, dat
de gedaanteverandering van Dulcinea zijn list en bedriegerij geweest was, voldeden de hersenschimmen van zijn meester hem niet ; maar hij wilde hem niet
antwoorden om niet iets te zeggen, dat zijn bedrog openbaarde.
In deze gesprekken waren zij, toen een man hen inhaalde, die, achter hen
aan, denzelfden weg langs kwam op een zeer fraaie appelgrauwe merrie, met
een groenen fijn lakenschen reismantel om, geboord met bruin fluweel, en een
muts van hetzelfde fluweel op ; het tuig van de merrie was licht, en moerbeziën
kleurig en groen ; hij droeg een Moorschen sabel, hangend aan een breeden
koppel van groen en goud ; en zijn halve laarzen waren van hetzelfde werk als
de sabelkoppel : zijn sporen waren niet verguld, maar met een groen vernis bestreken, en gepolijst, dat, daar zij één geheel uitmaakten met de geheele
uitrusting, zij
zij beter stonden, dan alsof zij van louter goud waren. Toen de reiziger bij hen kwam, groette hij hen hoffelijk, en zijn merrie de sporen gevende, reed hij voorbij, maar Don Quichote sprak hem aan : „Mijnheer, als u den
.,
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zelfden weg volgt als wij en gij geen belang hebt om u te haasten, zou ik het
als een gunst beschouwen, wanneer wij te zamen reisden.)
tWaarlijk,' antwoordde de heer op de merrie, „ik zou zoo hard niet voorbij
gereden zijn, ware het niet uit vrees, dat, door het gezelschap mijner merrie,
uw paard onrustig zou worden.)
`Wel, mijnheer,' antwoordde hierop Sancho, „gij kunt gerust de teugels uwer
merrie inhouden, want ons paard is het fatsoenlijkste en ordentelijkste ter wereld ; nooit heeft hij bij dergelijke gelegenheden eenige gemeenheid gepleegd, en
eens, dat hij zich veroorloofde het te doen, hebben mijnheer en ik het zevendubbel betaald ; ik zeg nog eens, dat u kunt inhouden als gij wilt, want al
discht men haar aan hem op in een toegedekten schotel, dan is het zeker, dat
het paard haar niet zal aankijken.'
De reiziger hield den teugel in, zich verwonderend over de gedaante en het
gelaat van Don Quichote, die zonder zijn helm reed, welken Sancho even als
een valies aan den zadelboog van het grauwtje had hangen ; en als de heer in
het groen Don Quichote zeer bekeek, deed Don Quichote dit nog veel meer
den heer in het groen, die hem een man van verstand scheen te zijn ; zijn leeftijd scheen van vijftig jaren ; hij had weinige, grijze haren en een arendsneus, zijn
uiterlijk was tusschen vroolijk en ernstig ln : kortom, in kleeding en houding
maakte hij den indruk van een deftig man te wezen. Wat de heer in het groen
dacht van Don Quichote van de Mancha, was, dat hij nog nooit zulk een
soort of uiterlijk van een mensch gezien had ; hem verbaasden de gerektheid
van zijn paard, de lengte van zijn lichaam, de magerheid en geelheid van zijn
gelaat, zijn wapenen, zijn manieren en uitrusting : een figuur en een portret,
sedert vele jaren niet in die landstreek gezien. Don Quichote merkte de aandacht wel, waarmede de reiziger hem aanzag, en hij las in zijn besluiteloosheid
zijn verlangen ; en daar hij beleefd was en er van hield, aan een ieder
genoegen te doen, kwam hij hem, voordat hij hem iets vroeg, te gemoet,
zeggende : „Dit uiterlijk, dat u in mij bespeurt, en dat zoo nieuw en zoo anders
is dan men gewoonlijk aantreft, moet bij u wel verwondering hebben opgewekt;
maar u zult alles begrijpen, wanneer ik u zeg, dat ik een ridder ben van die
welke de menschen zeggen, dat op avonturen uitgaan. Ik verliet mijn vaderland, ik verpandde mijn bezittingen, ik liet mijn gemak varen en vertrouwde
mij toe aan de armen der fortuin om mij te brengen, waar het haar behaagde.
Ik wilde de reeds gestorven dolende ridderschap weder opwekken en sedert
vele dagen heb ik, hier struikelend, daar vallend, ginds naar beneden stortend
en elders weder opstaande, een groot gedeelte van mijn verlangen vervuld door
weduwen te helpen, jonkvrouwen te beschermen en gehuwde vrouwen, weezen
en minderjarigen te begunstigen, volgens den dolenden ridders aangeboren
plicht ; en zoo heb ik door mijn dappere, vele en christelijke daden verdiend,
reeds gedrukt en verspreid te zijn onder bijna alle of de meeste natiën der
wereld. Dertig duizend boekdeelen zijn er gedrukt van mijn geschiedenis en
men is op weg om er dertig duizend maal duizend te drukken, indien de Hemel
het niet verhoedt. Kortom, om alles in korte woorden te besluiten, of in een
enkel, ik zeg, dat ik Don Quichote van de Mancha ben, anders genaamd de
Ridder van de Droevige Figuur, en ofschoon eigen lof vernedert, ben ik verplicht somtijds den mijnen te vermelden, en dit is dan het geval wanneer er
niemand tegenwoordig is, die hem vermeldt : zoodat, mijnheer de edelman, noch
dit paard, noch deze lans, noch dit schild, noch schildknaap, noch al deze
..

.,

wapenen, noch de geelheid van mijn gelaat, noch mijn schrale magerheid u

399

voortaan moeten verbazen, daar gij nu weet, wie ik ben en welk beroep ik
uitoefen."
Dit gezegd hebbende zweeg Don Quichote, en de heer in het groen talmde
zoo lang met hem te antwoorden, dat het scheen alsof hij het niet waagde
het te doen, maar na een geruime poos zeide hij tot hem : „Gij zijt geslaagd,
heer ridder, om uit mijn besluiteloosheid mijn verlangen op te maken ; maar
gij zijt niet geslaagd, mij de verwondering te ontnemen, die bij mij wordt opgewekt door u te zien : want ofschoon gij zegt, mijnheer, dat ik, door te weten,
wie gij zijt, haar zou verliezen, is dit toch niet zoo geweest : integendeel, thans
nu ik het weet, ben ik nog besluiteloozer en nog meer verwonderd. Hoe ? is
het mogelijk, dat er thans dolende ridders in de wereld zijn en dat er geschiedenissen gedrukt zijn van wezenlijke ridders ? Ik kan mij niet voorstellen,
dat er thans iemand in het land is, die weduwen begunstigt, jonkvrouwen beschermt en aan getrouwde vrouwen eer bewijst, noch weezen te hulp komt, en
ik zou het ook niet gelooven, als ik het in u niet met mijn oogen gezien had.
Dank hebbe de Hemel, dat met die geschiedenis, welke, volgens u, van uw
groote en waarachtige ridderdaden gedrukt is, de ontelbare in vergetelheid zullen
gebracht zijn van de verdichte dolende ridders, waarvan de wereld vol was,
tot groot nadeel van de goede geschiedenissen."
(Er is veel te zeggen,» antwoordde Don Quichote, «ter beredeneering der
vraag, of de geschiedenissen der dolende ridders verdicht zijn of niet.»
«Is er dan iemand, die twijfelt,» antwoordde de groenmantel, «of die geschiedenissen leugenachtig zijn ?»
cIk betwijfel het,» antwoordde Don Quichote; ten laat dit hier bij blijven,
want, als onze reis nog wat duurt, hoop ik met Gods hulp u te overtuigen, dat
gij niet goed gedaan hebt door met den stroom mede te gaan dergenen, die
voor zeker houden, dat zij niet waar zijn.»
Uit deze laatste woorden van Don Quichote maakte de reiziger op, dat Don
Quichote een krankzinnige moest zijn en hij wachtte, dat hij dit met andere
woorden bevestigde, maar vóór zij zich met andere gesprekken gingen bezig
houden, verzocht Don Quichote hem te zeggen, wie hij was, nu hij hem zijn
bedrijf en beroep en zijn leven had medegedeeld. Waarop de heer met den
groenen reismantel antwoordde : „Ik, heer Ridder van de Droevige Figuur, ik
ben een edelman, geboren in een dorp, waar wij heden zullen gaan eten, indien
het Gode behaagt ; ik ben meer dan middelmatig rijk en mijn naam is Don
Diego van Miranda ; ik breng mijn leven door met mijn vrouw en met
mijn kinderen en met mijn vrienden ; mijn bezigheden zijn de jacht en visscherij ;
maar ik houd er noch valk, noch windhonden op na, maar alleen een tam patrijsje of een onverschrokken fret; ik bezit omstreeks zes dozijn boeken, gedeeltelijk Spaansche en gedeeltelijk Latijnsche, sommige over geschiedenis en andere
van godsdienstigen inhoud ; de ridderromans zijn nog nooit over den drempel
mijner deur gekomen ; ik blader meer in de ongewijde, dan in de godsdienstige, als zij maar een eerlijk onderhoud verschaffen, genoegen geven door hun
taal en verwondering en belangstelling wekken door hun vinding : ofschoon er
van dergelijken heel weinig zijn in Spanje. Somtijds eet ik bij mijn buren en
vrienden en dikwijls noodig ik hen bij mij ; mijn maaltijden zijn eenvoudig en
net, en geenszins karig ; ik houd niet van kwaadspreken en ik laat niet toe,
dat men kwaadspreke in mijn tegenwoordigheid; ik bemoei mij niet met eens
andermans levenswijze en ik zie niet scherp naar het doen en laten van anderen;
ik hoor dagelijks de mis, ik deel van mijn goederen aan de armen mede, zonder
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te pronken met mijn goede werken, ten einde mijn hart open te zetten voor
de schijnheiligheid en ijdele roemzucht, vijanden, die zich zachtkens meester
maken van het voorzichtigste hart ; ik tracht te bevredigen wie ik weet, dat in
onmin leven ; ik vereer onze lieve Vrouw en ik vertrouw steeds op de oneindige
barmhartigheid van God onzen Heer."
Sancho luisterde zeer aandachtig naar het verhaal van het leven en de bezigheden van den edelman, en daar het hem goed en heilig voorkwam en dat,
wie zoo leefde, wonderen moest doen, sprong hij van het grauwtje, ging met
groote haast zijn rechter stijgbeugel omvatten, en met hartelijken eerbied en
bijna met tranen kuste hij hem eenige keeren de voeten. De edelman, dit
ziende, vroeg hem : „Wat doet gij, broeder ? waartoe deze kussen ?"
Laat mij ze kussen,» antwoordde Sancho, „want u dunkt mij de eerste heilige te paard, dien ik in mijn leven gezien heb."
tIk ben geen heilige,» antwoordde de edelman, „maar een groot zondaar;
maar gij wel, broeder, die een goed man moet zijn, zooals uw eenvoudigheid
aantoont."
Sancho klom weder op zijn zadel, nadat hij een lach voor den dag had gebracht uit de diepe zwaarmoedigheid van zijn meester en nieuwe verbazing had
opgewekt bij Don Diego. Don Quichote vroeg hem, hoeveel kinderen hij had,
en zeide hem, dat een der dingen, waarin de oude wijsgeeren, die de ware
kennis van God derfden, het hoogste goed plaatsten, was in de goederen der
natuur, in die der fortuin, in vele vrienden en in vele en goede kinderen.
„

Ik, mijnheer Don Quichote," antwoordde de edelman, c heb een zoon ; en
had ik hem niet, dan zou ik mij misschien gelukkiger achten dan ik ben, niet
omdat hij slecht is, maar omdat hij niet zoo goed is als ik wel zou wenschen.
Hij zal achttien jaren oud zijn; zes heeft hij er in Salamanca doorgebracht, om
er de Latijnsche en Grieksche talen te leeren, en toen ik wenschte, dat hij
overging tot het bestudeeren van andere wetenschappen, vond ik hem zoo ingenomen met die der dichtkunst (als zij een wetenschap kan genoemd worden),
dat het niet mogelijk is, hem die der rechten te doen aanvatten, waarin ik
wenschte dat hij studeerde ; en evenmin die der koningin van allen, de Godgeleerdheid. Ik zou wenschen, dat hij de roem van zijn geslacht ware, daar wij
in een eeuw leven, waarin onze koningen de deugdzame en goede geleerdheid
hoog beloonen : geleerdheid toch zonder deugd is als paarlen in het vuilnis.

Den ganschen dag brengt hij door met onderzoeken, of Homerus goed of niet
goed sprak in dit of dat vers van de Ilias ; of Martialis onordentelijk was of
niet in dit of dat puntdicht ; of deze of die verzen van Virgilius zus of zoo
moeten worden verstaan : kortom al zijn omgang is met de boeken der genoemde dichters en met die van Horatius, Persius, Juvenalis en Tibullus ; want om
de nieuwere schrijvers in de volkstaal geeft hij niet veel ; maar met al de ongenegenheid, welke hij toont te hebben voor de dichtkunst in de landtaal, peinst
hij zich thans duizelig op het maken eereer glosse op vier regels, welke men
hem uit Salamanca heeft gezonden, ik denk voor een letterkundigen wedstrijd.»
Hierop antwoordde Don Quichote : „De kinderen, mijnheer, zijn gedeelten
van de ingewanden hunner ouders, en dus moeten zij bemind worden, hetzij
zij goed of kwaad zijn, zooals de zielen bemind worden, waardoor wij leven ;
der ouderen taak is het, hen van kindsbeen af te leiden langs de paden der
deugd, der goede opvoeding en der goede en Christelijke zeden, opdat zij, wanneer zij groot geworden zijn, de steun des ouderdoms zijn van hun ouders en
de roem hunner nakomelingschap. En wat het dwingen betreft, om deze of gene
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wetenschap te bestudeeren, ik houd dat niet voor doelmatig, ofschoon hen te
overreden niet nadeelig zal zijn ; en wanneer er niet gestudeerd moet worden
om pane lucrando, omdat de stndent zoo gelukkig is, dat de Hemel hem ouders
gaf, die het hem nalaten, dan zou ik van gevoelen zijn, dat men hem in die
wetenschap moest laten voortgaan,waartoe men hem het meest geneigd ziet ;
en ofschoon die der dichtkunst minder nuttig is dan aangenaam, behoort zij
niet tot degene, welke haren bezitter onteeren. De dichtkunst, mijnheer de
edelman, is, dunkt mij, als een teedere jonkvrouw, van jeugdigen leeftijd en
uitermate schoon, welke vele andere jonkvrouwen, zijnde alle andere wetenschappen, zorg dragen te verrijken, te beschaven en te versieren ; en zij moet
zich van allen bedienen en allen moeten aan haar haar gezag ontleenen. Maar die
jonkvrouw wil niet aangeraakt worden, noch over de stratsn gesleept, noch aangekondigd op de hoeken der pleinen of aan de muren der paleizen. Zij is gevormd uit een scheikundig mengsel van zulk eene kracht, dat wie haar weet
te behandelen, haar in het zuiverste goud zal veranderen van onschatbare
waarde; wie haar bezit moet haar aan den band houden, haar niet laten verloopen in schandelijke schimpdichten, noch in onbeschaamde klinkdichten, in
droevige treurspelen of in vroolijke en kunstige blijspelen : zij moet zich niet
laten behandelen door de grappenmakers, noch door het onwetende gemeen,
onbekwaam om de schatten te kennen en te waardeeren, die in haar zijn opgesloten. En denk niet, mijnheer, dat ik hier alleen gemeen noem het laaggeboren en geringe volk, want ieder, die onwetend is, al is hij een heer en een
vorst, kan en moet onder het gemeen worden medegeteld. En zoo zal hij, die
met de vereischten, welke ik genoemd heb, de dichtkunst behandelt en bezit,
beroemd zijn en zijn naam geacht onder al de beschaafde volken der wereld.
En wat gij zegt, mijnheer, dat uw zoon de dichtkunst in de volkstaal niet hoog
acht, ben ik overtuigd, dat hij hierin niet juist oordeelt, en de reden is deze :
de groote Homerus schreef niet in het Latijn, omdat hij een Griek was, en
Virgilius schreef niet in het Grieksch, omdat hij een Latijn was. Om kort te
gaan, al de oude dichters schreven in de taal, welke zij met de moedermelk
inzogen, en zij gingen geen vreemde talen opzoeken om de verhevenheid hunner
denkbeelden uit te drukken ; en daar dit zoo is, zou het redelijk zijn, dat deze
gewoonte zich uitbreidde over alle natiën, en dat de Hoogduitsche dichter niet
werd geminacht omdat hij in zijn taal schrijft, noch de Castiliaan, noch zelfs
de Biscajer, omdat hij in de zijne schrijft. Maar uw zoon zal, naar ik mij verbeeld, mijnheer, de dichtkunst in de volkstaal wel kunnen dulden, maar niet
de dichters, die enkel de V olkstaal kennen, zonder andere talen te verstaan,
noch andere wetenschappen, welke hun natuurlijke begaafdheid zouden versieren en opwekken en helpen, en &A opzicht kan men dwalen, want, gelijk men naar waarheid meent, de dichter wordt geboren, waarmede men zeggen wil dat de dichter van nature uit den schoot zijner moeder als dichter te
voorschijn komt ; en met die geneigdheid, welke de Hemel hem schonk, maakt
hij, zonder meer studie of kunstmiddelen, dingen, dat hij dengene bevestigt,
die zesde:
..

,

Est Deus in nobis, &c.
Ook zegik, dat de dichter van nature, die de kunst te baat neemt, veel
beter zal zijn en den dichter overtreffen, die, alleen omdat hij de kunst kent,
het zou willen wezen. De reden is, dat de kunst de natuur niet overtreft, maar
DON QZTICHOTE.
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haar ver volmaakt ; zoodat de natuur en de kunst gemengd zijnde, de kunst
met de natuur een allervolmaaktsten dichter zullen vormen. Zoo zij dus de
slotsom mijner rede, mijnheer de edelman, dat u uw zoon laat voortgaan waarheen zijn ster hem roept, daar hij, zulk een goed student zijnde als hij wezen
moet en reeds gelukkig den eersten trap der wetenschappen bestegen hebbende,
namelijk dien der talen, daarmede vanzelf het toppunt zal bestijgen der menschelijke letteren, die zoo wel staan aan een edelman met mantel en degen en hem
evenzeer sieren, eeren en verheffen als de mijters de bisschoppen of als de
tabbaarden de ervaren rechtsgeleerden. Berisp uw zoon, als hij schimpdichten
maakt, welke de eer van anderen benadeelen ; kastijd hem vrij en verscheur
ze ; maar maakt hij sermones naar de wijze van Horatius, waarin hij de ondeugden in het algemeen laakt, gelijk deze zoo keurig gedaan heeft, prijs hem
dan, want het staat den dichter vrij tegen den nijd te schrijven en in zijn
verzen kwaad te spreken van de nijdigaards, en evenzoo met de andere ondeugden, mits hij maar geen persoon aanwijst. Maar er zijn dichters, die, als
zij maar een boosaardigheid kunnen zeggen, zich in gevaar zouden stellen, naar
de eilanden van Pontus verbannen te worden. Is de dichter kuisch van zeden,
dan zal hij het ook in zijn verzen zijn ; de pen is de tong der ziel : zooals de
begrippen waren, die in deze verwekt werden, zoo zullen, zijn geschriften zijn;
en als de koningen en vorsten de wonderbare wetenschap der dichtkunst zien
in voorzichtige en deugdzame onderdanen, dan eeren, achten en verrijken zij
hen, en omkransen hen zelfs met de bladeren van den boom, dien de bliksemstraal niet deert, ten teeken, dat niemand hen deeren mag, die met zulke
kransen hun slapen vereerd en versierd zien.»
De heer met den groenen reismantel was verbaasd over de woorden van
Don Quichote, zoozeer, dat hij iets van de meening varen liet, welke hij had,
dat hij gek was. Maar midden in dit gesprek had Sancho, daar het niet zeer
naar zijn smaak was, zich van den weg verwijderd, om een weinig melk te
vragen aan eenige herders, die daar dicht bij bezig waren met eenige schapen
te melken, en intusschen was de edelman op het punt van het gesprek weder
aan te knoopen, uitermate voldaan over het verstand en het gezond oordeel
van Don Quichote, toen deze, het hoofd opheffend, zag, dat er op den weg,
dien zij volgden, een wagen aankwam. vol koninklijke vlaggen ; geloovend, dat
het een nieuw avontuur moest zijn, riep hij Sancho met luider stem toe, hem
zijn helm te komen brengen. Sancho, zich hoorende roepen, verliet de herders,
gaf in allerijl het grauwtje de sporen en kwam naar de plaats waar zijn meester
was, wien een vervaarlijk en buitensporig avontuur overkwam.

HOOFDSTUK XVII.
Waarin het toppunt en de hoogste graad wordt aangetoont, waartoe de ongehoorde moed van Don Quichote het brengen kon,
in het gelukkig volbrachte avontuur van de leeuwen.
De geschiedenis verhaalt, dat, toen Don Quichote Sancho toeriep, hem zijn
helm te brengen, deze bezig was met eenige roomkaasjes te koopen, welke de
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herders hem verkochten. Gejaagd door de groote haast van zijn meester. 1,v; st
hij niet wat er mede te doen of waar ze in mede te nemen, en om ze niet te
missen, daar hij ze reeds betaald had, bedacht hij ze te leggen in den helm
van zijn heer, en met dien fraaien zet reed hij terug om te zien wat hij van
hem wilde. Deze zeide, toen hij aankwam, tot hem : e Geef mij, vriend, dien
helm : want Of ik weet weinig van avonturen, Of wat ik daar ontdek is er een,
dat mij moet dwingen en dwingt om mijn wapenen te grijpen.»
De heer met den groenen reismantel, dit hoorende, keek naar alle kanten
en ontdekte niets anders dan een wagen, die op hen aankwam, met twee of
drie vlaggetjes, die hem deden begrijpen, dat in dien wagen geld moest vervoerd worden van Zijne Majesteit, en dit Zeide hij dan ook aan Don Quichote.
Maar deze schonk hem geen geloof, steeds denkend en geloovend, dat al wat
hem overkwam avonturen moesten zijn en nog eens avonturen ; en zoo antwoordde hij den edelman : Wie op zijn hoede is heeft den halven slag gewonnen ; er is niets bij verloren, dat ik op mijn hoede zij, want ik weet bij
ondervinding, dat ik zichtbare en onzichtbare vijanden heb en ik weet niet
wanneer, noch waar, noch in welken tijd, noch in welke gedaanten zij mij
zullen aantasten.
En zich tot Sancho keerende, vroeg hij hem om zijn helm, die, geen gelegenheid hebbende, er de roomkaasjes uit te halen, gedwongen was. dien over
te geven, zooals hij was. Don Quichote nam hem aan, en zonder dat hij merkte
wat er binnen in was, zette hij hem iu allerijl op zijn hoofd ; d aar nu de
roomkaasjes gedrukt en uitgeperst werden, begon de wei langs het gezicht en
den baard van Don Quichote te loopen, waarover hij zoo ontstel({ e. dat hij
tot Sancho zeide : Wat zou dit zijn, Sancho ? het is alsof mijn hersenpan week
wordt, of mijn hersenen smelten, of dat ik zweet van het hoofd tot de voeten ?
en zweet ik, dan is het voorwaar niet van angst : zonder twijfel geloof ik dat
het avontuur vreeselijk is, dat mij thans zal overkomen : geef mij, als gij het
hebt, iets om mij af te vegen, want het overvloedige zweet maakt mijn oogen
blind.»
Sancho zweeg en gaf hem een doek, en dankte daarbij God, dat zijn heer
niet had gemerkt wat het geval was. Don Quichote veegde zich af en nam zijn
helm af om te zien wat het was, dat hem naar zijn meening het hoofd verkoelde ; en die witte brij binnen in zijn helm ziende, bracht hij haar aan zijn
neus en haar ruikende riep hij : «Bij het leven mijner dames Dulcinea van
Toboso, het zijn roomkaasjes, die gij mij hier in hebt gedaan, verrader, schelm,
onbezonnen schildknaap ! )
Waarop Sancho met groote bedaardheid en veinzerij antwoordde : cZijn het
roomkaasjes, geef ze mij dan, heer, dan zal ik ze wel opeten ; maar laat de
duivel ze eten, want hij moet het zijn, die ze hier in deed. Zou ik de onbeschaamdheid hebben gehad om uw helm te bezoedelen ? Hebt gij ooit zulk een
onbeschaamde gezien ! Waarachtig, mijnheer, naar hetgeen God mij doet begrijpen, moet ik ook toovenaars hebben, die mij vervolgen, als een gewrocht eu
lid van u en zij zullen deze vuiligheid hier in gedaan hebben om uw geduld
tot toom te bewegen en te maken, dat gij mij naar gewoonte de ribben smeert;
maar dezen keer hebben zij in de lucht geschermd, want ik vertrouw op het
gezond oordeel van mijnheer, die wel weet, dat ik geen roomkaasjes bezit, noch
melk, noch iets anders, dat er mede gelijk staat ; en dat als ik het had, ik het
eerder in mijn maag zou bergen, dan in den helm.»
Dat kan wel zijn ! — zeide Don Quichote, en de edelman zag alles, en ver-
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wonderde zich over alles, bijzonder toen Don Quichote, na zich het hoofd, het
aangezicht, den baard en den helm te hebben gereinigd, dezen opzette en zich
vast in de beugels plaatsende, met zijn degen bij de hand en zijn lans omklemd
houdende, riep : rLaat nu maar komen wie komen wil : hier ben ik, met moed
genoeg om het met Satan in persoon te wagen.»
Intusschen kwam de wagen met de vlaggen nader, bij welken niemand anders
zich bevond dan de voerman op de muildieren en een man, die voorop gezeten
was. Don Quichote plaatste zich voor hem en vroeg : twaar gaat gij heen,
broeder ? wat is dit voor een wagen ? wat hebt gij er in ? en wat zijn dat voor
vlaggen ?»
Waarop de voerman antwoordde : cDe wagen is van mij ; wat er in is, zijn
twee wilde leeuwen in kooien, die de kommandant van Oran naar het hof zendt
als een geschenk aan Zijne Majesteit ; de vlaggen zijn die van den koning, onzen
heer, ten teeken, dat hier iets van hem vervoerd wordt.»
„En zijn de leeuwen groat ?" vroeg Don Quichote.
Zoo groot," antwoordde de man, die voor de deur van den wagen zat, „dat
er nog nooit grootere, of zulke groote, uit Afrika naar Spanje zijn overgebracht
ik ben de oppasser en heb er meer overgebracht, maar zoo als deze, geen ; het
is een wijfje en een mannetje : het mannetje zit in deze voorste kooi en het
wijfje in de achterste ; op dit oogenblik hebben zij honger, want zij hebben
vandaag nog niet gegeten; ga dus uit den weg, want het is noodig, dat wij
spoedig aankomen, waar wij hun te eten geven."
Waarop Don Quichote een weinig glimlachend zeide : „Leeuwtjes aan mij
aan mij leeuwtjes en te dezer ure ? bij den Hemel, zij, die ze hier zenden, zullen
zien, of ik een man ben, die voor leeuwen bang is. Klim af, goede man, en
daar gij de oppasser zijt, doe deze kooien open en laat die beesten er uit ; ik
zal hen hier midden op het veld leeren kennen, wie Don Quichote van de
Mancha is, ten spijt en verdriet van de toovenaars, die ze mij zenden."
„Aha," mompelde de edelman ; „onze goede ridder heeft een teeken gegeven
van hetgeen hij is : de roomkaasjes hebben hem zonder twijfel de hersenpan
week gemaakt en de hersenen rijp."
Intusschen kwam Sancho bij hemen zeide : ,Mijnheer, bij God, doe toch
uw best, dat mijnheer Don Quichote zich niet wage aan die leeuwen, want als
hij zich aan hen waagt, zullen zij ons hier allen aan stukken scheuren."
Is uw meester dan zoo gek," antwoordde de edelman, „dat gij vreest en
gelooft, dat hij zich zal wagen aan zulke wilde dieren?"
Hij is niet gek," antwoordde Sancho, ,,maar vermetel."
Ik zal wel maken, dat hij het niet is," hervatte de edelman ; en naar Don
Quichote toe gaande, die den oppasser stond aan te sporen om de kooien open
te zetten, zeide hij tot hem : „Heer ridder, de dolende ridders moeten die avonturen ondernemen, welke hoop geven van er wel af te komen, en niet die,
welke haar geheel en al missen, want de dapperheid, welke het gebied der vermetelheid betreedt, heeft meer van dwaasheid dan van moed; te meer daar deze
leeuwen niet tegen u komen, en het zelfs niet droomen ; zij zijn een geschenk
voor Zijne Majesteit, en het zou niet goed zijn hen op te houden en hun reis
te verhinderen.
Mijnheer de edelman," antwoordde Don Quichote, „ga redeneeren met uw
tam patrijsje en met uw onverschrokken fret, en laat ieder zijn beroep uitoefenen. Dit is het mijne, en ik weet, of die heeren leeuwen al of niet tot mij
„
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komen ;" — en zich tot den oppasser wendende, zeide hij : „Ik zweer u, Don
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Schelm, dat als gij niet dadelijk de kooien open zet, ik u met deze lans aan
den wagen zal nagelen."
De voerman, het vaste besluit van die gewapende verschijning ziende, zeide :
„ Mijnheer, het behage u uit liefde, mij de muildieren te laten uitspannen en
mij met hen in veiligheid te begeven, voordat de leeuwen hun nagels uitsteken,
want als zij ze dooden, ben ik ongelukkig voor mijn heele leven ; immers ik
heb geen andere bezitting, dan dezen wagen en deze muildieren."
n o kleingeloovige man," antwoordde Don Quichote; „stijg af en span uit, en
doe wat gij wilt : spoedig zult gij zien, dat gij vergeefsche moeite deedt en gij
u die voorzorg hadt kunnen sparen."
De voerman steeg af en spande in allerijl uit, en de oppasser riep luidkeels :
„ Ik neem allen die hier zijn tot getuigen, dat ik tegen mijn wil en gedwongen
de kooien openzet en de leeuwen loslaat, en dat ik jegens dezen heer protesteer, dat al het kwaad en de schade, welke deze beesten aanrichten, zal loopen
en blijven voor zijn rekening, met mijn loon en rechten daarenboven. Bergt u,
heeren, vóór ik open doe, want ik ben gerust, dat zij mij geen leed zullen doen."
Nogmaals trachtte de edelman hem te overreden zulk een dwaasheid toch
niet te bedrijven, daar het God beproeven was zulk een buitensporigheid
te ondernemen. Waarop Don Quichote antwoordde, dat hij wel wist wat hij
deed. De edelman antwoordde hem, dat hij het toch wel moest bedenken ;
dat hij overtuigd was dat hij zich zelven misleidde.
„Nu, mijnheer," hervatte Don Quichote, „ais u dit aanstaande treurspel niet
wilt hooren, geef dan uw appelgrauwtje de sporen en breng u in veiligheid !"
Sancho dit hoorende, smeekte hem met tranen in de oogen, zulk een onderneming te laten varen, met welke vergeleken die van de windmolens taarten en
marsepein geweest waren, evenals die vreeselijke van de stampers, en kortom
al de daden, welke hij had ondernomen in den loop zijns levens. „Kijk, mijnheer," zeide Sancho, „hier is geen tooverij of iets, dat er op gelijkt : ik heb door
de traliën en reten van de kooi heen een klauw van een wezenlijken leeuw
gezien en ik maak er uit op, dat zulk een leeuw, van wien zulk een klauw
moet wezen, grooter moet zijn dan een berg.»
«De vrees,» antwoordde Don Quichote, e zal hem u ten minste grooter hebben doen voorkomen, dan de halve wereld. Verwijder u Sancho, en laat mij,
en mocht ik hier sterven, dan weet gij onze oude afspraak : gij zult u naar
Dulcinea begeven, en meer zeg ik u niet.»
Bij deze voegde hij andere woorden, waardoor hij alle hoop wegnam, dat hij
zou nalaten zijn buitensporig voornemen te volvoeren. De heer met den groenen reismantel had er zich wel tegen willen verzetten, maar hij zag zich ongelijk in wapenen en het scheen hem niet verstandig toe met een gek aan te leggen, zooals Don Quichote hem reeds in alle opzichten was voorgekomen. Deze
intusschen, opnieuw den oppasser aansporende en zijn bedreigingen herhalende,
gaf den edelman gelegenheid om zijn merrie de sporen te geven, en Sancho
het grauwtje, en de voerman zijn muildieren ; allen zorgden zich zooveel mogelijk van den wagen te verwijderen, voordat de leeuwen uit hun nest kwamen.
Sancho beschreide den dood van zijn heer, dien hij dezen keer zonder twijfel
geloofde, in de klauwen der leeuwen te zullen vallen ; hij vervloekte zijn ongeluk en noemde het uur noodlottig, waarin hem in de gedachte kwam, hem weder te gaan dienen ; maar met al zijn schreien en weeklagen liet hij niet na het
grauwtje te slaan, om zich van den wagen te verwijderen. De oppasser nu ziende, dat zij, die de vlucht hadden genomen, genoeg verwijderd waren, ging we-
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derom Don Quichote verzoeken en aanzeggen wat hij hem reeds verzocht en
aangezegd had ; maar deze antwoordde, dat hij het aanhoorde en dat hij zich
over geen verdere aanzeggingen en verzoeken te bekreunen had, daar alles
van weinig nut zou zijn, en hij zich maar moest spoeden. -- Gedurende het
tijdsverloop, dat de oppasser talmde met de voorste kooi open te maken, stond
Don Quichote te overleggen, of het goed zou zijn den strijd liever te voet te
voeren dan te paard, en eindelijk besloot hij het te voet te doen, vreezende,.
dat Rosinante zou schrikken op het zien van de leeuwen. Derhalve sprong hij
van zijn paard, wierp zijn lans weg, deed zijn schild aan den arm, en zijn degen trekkende, ging hij met vaste schreden, met eene verwonderlijke stoutheid
en een moedig hart, voor den wagen staan, zich met al zijn hart Gode aanbevelende en daarna aan zijn dame Dulcinea. En men moet weten, dat als de
schrijver dezer waarachtige geschiedenis aan dit punt komt, hij uitroept en zegt
(0 dappere en boven allen lof moedige Don Quichote van de Mancha, spiegel,
waarin al de dapperen der wereld zich kunnen aanschouwen, tweede en nieuwe
Don Manuel van Leon, die de roem en eer was der Spaansche ridders ! Met
welke woorden zal ik deze verbazende daad verhalen, of haar geloof baar maken
voor de toekomstige eeuwen ? Of welke lof zal op u niet passen, al ware het
ook de overdrijving van alle overdrijvingen ! Gij te voet, gij alleen, gij onverschrokken, gij grootmoedig alleen met een degen, en nog niet eens een scherpsnijdende van het hondje met een schild, van niet zeer blinkend en helder
staal, staat gij daar de twee wreedste leeuwen op te wachten en te verbeiden,
welke ooit de Afrikaansche wouden voortbrachten ! Uw eigen daden mogen u
prijzen, dappere Manchaner, want ik laat ze hier op hare plaats, daar mij woorden ontbreken om ze te verheffen.»
Hier eindigde de vermelde uitroep des schrijvers en hij ging voort, den draad
der geschiedenis aanknoopende, met te zeggen : dat de oppasser Don Quichote
reeds in postuur ziende en dat hij niet kon laten den mannetjesleeuw los te
laten, op straffe van in ongenade te vallen bij den verontwaardigden en onverschrokken ridder, de voorste kooi wijd open zette, waarin, zoo als gezegd is,
de leeuw zat, die van buitengewone grootte scheen te zijn en van een vervaarlijk leelijk uitzicht. Het eerste wat hij deed was zich in de kooi om te keeren,
waarin hij zat, en zijn klauw uit te strekken en zich eens geheel uit te rekken;
hij opende daarop zijn muil en gaapte zeer op zijn gemak, en met bijna twee
palmen tong, welke hij uitstak, veegde hij het stof uit zijn oogen en wiesch
zijn bek ; dit gedaan zijnde, stak hij zijn kop uit de kooi en keek naar alle
kanten met oogen als gloeiende kolen, een gezicht en gebaar om schrik in te
boezemen aan de vermetelheid zelve. Maar Don Quichote keek hem opmerkzaam aan, verlangende, dat hij maar uit den wagen zou springen en hem onder
de handen komen, waarmede hij hem in stukken dacht te scheuren.
Tot zoo ver steeg zijn ongehoorde dwaasheid ; maar de edelmoedige leeuw,
meer beleefd clan aanmatigend, niet gevende om kinderachtigheden en uittartingen, draaide, na links en rechts gekeken te hebben, zich om en toonde zijn
achterste aan Don Quichote, terwijl hij met groote bedaardheid en koelbloedigheid weder in zijn kooi ging liggen. Don Quichote dit ziende gelastte den oppasser hem stokslagen te geven en hem te tergen om er hem uit te krijgen.
cDat zal ik niet doen,a antwoordde de oppasser, (want als ik hem plaag, zal
de eerste, dien hij in stukken zal scheuren, ik zelf zijn. Heer ridder, wees tevreden met hetgeen geschied is, en ik wil het geluk niet ten tweede male beproeven : de leeuw heeft zijn deur open : het staat hem vrij, er uit te komen
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of er niet uit te komen : maar daar hij er tot nu toe niet uit is gekomen, zal
hij er den ganschen dag niet uitkomen : uwe grootheid van ziel is thans een
uitgemaakte zaak, geen dapper strijder is, voor zoover ik het kan inzien, tot
meer verplicht dan zijn vijand uit te dagen en hem in het open veld af te
wachten ; en wanneer de tegenpartij niet opdaagt, rust op haar de eerloosheid,
en de wachtende wint de kroon der overwinning.»
e Dat is waar,» antwoordde Don Quichote : e sluit, vriend, de deur en geef mij
een getuigenis, in den besten vorm, dien gij kunt, van hetgeen gij mij hier hebt
zien doen : men moet weten, hoe gij voor den leeuw opendeedt, ik hem afwachtte, hij er niet uilkwam, ik hem nogmaals wachtte, hij er weder niet uitkwam en weder ging liggen. Ik ben niets meer schuldig ; en weg met de betooveringen ! God helpe de rede en de waarheid en de waarachtige ridderschap!
Sluit, zooals ik gezegd heb, terwijl ik teekens geef aan de gevluchten en afwezigen, opdat zij uit uw mond dit bedrijf mogen vernemen.»
De oppasser deed het, en Don Quichote aan de punt zijner lans den doek
hechtende, waarmede hij zijn aangezicht had gereinigd van den regen der roomkaasjes, begon hun toe te roepen, die niet ophielden te vluchten en bij elke
schrede het hoofd om te wenden, allen op een hoop en voorafgegaan door
den edelman. Maar Sancho, het teeken van den witten zakdoek bemerkende,
zeide : elk mag sterven, als mijnheer de wilde beesten niet overwonnen heeft,
want hij roept ons.»
Allen bleven stilstaan en erkenden, dat hij, die de teekenen maakte, Don
Quichote was, en terwijl zij eenigermate hun vrees verloren, kwamen zij langzamerhand naderbij, totdat zij duidelijk de stem van Don Quichote hoorden, die
hen riep. Ten slotte kwamen zij bij den wagen terug, en toen zij aangekomen
waren, zeide Don Quichote tot den voerman : Ga gij, broeder, uw muildieren
maar weder inspannen en zet uw reis voort ; en gij, Sancho, geef hem twee
gouden escudo's voor zich en voor den oppasser ter belooning, omdat zij zich
voor mij hebben opgehouden,»
«Die zal ik hun met alle liefde geven.» antwoordde Sancho : «maar wat is er
met de leeuwen gebeurd ? Zijn zij dood of levend?»
Toen vertelde de oppasser tot in de kleinste bijzonderheden en met tusschenpoozen den afloop van den strijd, verheffend, zooveel hij kon, de dapperheid
van Don Quichote, op wiens gezicht de leeuw, bang geworden zijnde, niet uit
de kooi had willen of durven komen, ofschoon hij een goede poos de deur van
de kooi had opengezet ; en dat, daar hij aan dien ridder gezegd had, dat het
God verzoeken was, den leeuw te tergen, om er hem met geweld te doen uitkomen, hij tegen zijn zin en geheel tegen zijn wil toegelaten had, dat de deur
werd toegesloten. SWat dunkt u hiervan, Sancho ?» vroeg Don Quichote; zijn
er tooverijen, die iets vermogen tegen de ware dapperheid ? Wel kunnen de
toovenaars mij het geluk ontnemen, maar den moed en den strijdlust is onmogelijk.»
Sancho gaf de schilden, de voerman spande in, de oppasser kuste Don Quichote's handen voor de ontvangen gunst en beloofde hem dit moedig bedrijf
te zullen verhalen aan den koning zelf, wanneer hij in de hofstad was aangekomen.
eEn als Zijne Majasteit dan soms vroeg, wie het verrichtte, moet gij hem
zeggen : de Ridder van de Leeuwen : want voortaan verlang ik dat met dien naam
geruild, verwisselt en veranderd worde, die, welke ik tot dusverre gevoerd heb
van Ridder van de Droevige Figuur ; en hierin volg ik het oude gebruik der
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dolende ridders, die hun namen veranderden wanneer zij wilden of wanneer het
hun gelegen kwam.,
De wagen vervolgde zijn weg en Don Quichote, Sancho en de heer met den
groenen reismantel vervolgden den hunnen. Gedurende al dien tijd had Don
Diego van Miranda geen woord gesproken, geheel bezig met de daden en woorden van Don Quichote gade te slaan en op te merken, daar het hem voorkwam
dat het een verstandige gek was en een gek, die veel verstandigs had. Nog
was het eerste gedeelte van zijn geschiedenis niet tot zijn kennis gekomen, want
als hij dat gelezen had, zou de verwondering hebben opgehouden, waarin hem
zijn daden en zijne woorden brachten, want dan zou hij den aard zijner krankzinnigheid gekend hebben ; maar daar hij haar niet kende, hield hij hem nu
eens voor wijs en dan weder voor gek ; immers wat hij zeide was geregeld,
keurig en welgezegd, en wat hij deed, buitensporig, vermetel en dwaas ; en hij
zeide bij zichzelven : Wat grooter gekheid kan er zijn, dan een helm vol roomkaasjes op te zetten en dan te gaan begrijpen, dat de toovenaars hem de hersenpan week maakten ? en wat grooter vermetelheid en buitensporigheid, dan met
alle geweld met leeuwen te willen vechten
Uit deze overdenkingen en uit deze alleenspraak haalde hem Don Quichote,
tot hem zeggende : Wie twijfelt er aan, mijnheer Don Diego van Miranda, of
u houdt mij in uw meening voor een buitensporig dwaas mensch ; het zou niet
vreemd zijn, als dit zoo was, want mijn werken kunnen niet anders getuigen;
? 'j

maar met dat al wil ik , dat u opmerkt, dat ik niet zoo gek ben, noch zoo dom
als ik moet geleken hebben. Goed staat het een knap ridder, voor de oogen
zijns konings in het midden van een groot plein een lansstoot met gelukkigen
uitslag aan een moedigen stier toe te brengen ; goed staat het een ridder, met
schitterende wapenen uitgerust, het staketsel te overschrijden, bij het blijde steekspel, voor de dames ; en goed staat het al dien ridders, die in krijgsoefeningen,
of wat er naar gelijkt de hoven hunner vorsten onderhouden en vermaak verschaffen, ja, als men het zeggen mag, ze vereeren ; maar boven die allen staat het
een dolenden ridder goed, dat hij door de wildernissen, dcor de eenzame plaatsen, op de kruiswegen, door de bosschen en op de bergen gevaarlijke avonturen
gaat zoeken, met het voornemen om er een gelukkig en welgeslaagd einde aan
te maken, alleen om een roemvollen en duurzamen naam te verwerven. Beter
staat het, zeg ik, een dolenden ridder, dat hij een weduwe te hulp komt in een
woestijn, dan een ridder van het hof, dat hij een jonkvrouw van liefde spreekt
in de steden. Al de ridders hebben hun bijzondere roepingen : de hoveling dient
de dames, hij luistert het hof zijns konings op met zijn livreien, hij onderhoudt
de arme ridders met de prachtige schotels zijner tafel, hij regelt steekspelen, hij
is voorvechter in ridderspelen en toont zich groot, mild en prachtig, en een
goed Christen bovenal ; en op deze wijze zal hij aan zijn verplichtingen voldoen ;
maar de dolende ridder doorzoekt alle hoeken der wereld, hij begeeft zich in
de meest ingewikkelde doolhoven, hij onderneemt bij eiken voetstap het onmogelijke, hij wederstaat in de onbewoonde wildernissen de brandende zonnestralen in het midden van den zomer, en des winters de harde guurheid van
de winden en het ijs ; hem verschrikken geen leeuwen, noch beangstigen spoken,
noch vervaren draken ; want dezen op te zoeken, genen aan te vallen en allen
te overwinnen zijn zijne voornaamste bezigheden. Ik dan, wien het te beurt
viel, er een te zijn uit het getal der dolende ridderschap, kan niet nalaten alles
aan te tasten wat mij voorkomt onder het gebied mijner roeping te vallen ; en
zoo ging mij het aantasten der leeuwen, die ik daar straks aantastte, rechtstreeks
.
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.aan, ofschoon ik erkende, dat het een overkwikkelijke vermetelheid was, want
ik weet wel wat dapperheid is, namelijk een deugd, welke gelegen is tusschen
twee verderfelijke uitersten, de lafheid en de vermetelheid ; maar het zal minder
kwaad zijn, dat wie dapper is stijge tot het punt van vermetelheid, dan dat hij afdaalt
tot lafheid, want evenals het gemakkelijker is, dat de verkwister er toe komt om mild
te zijn, dan de gierigaard, zoo is het ook gemakkelijker, dat de vermetele waarlijk
dapper worde, dan dat de lafaard opstijgd tot de ware dapperheid. En wat het
ondernemen van avonturen aangaat, geloof mij, heer Don Diego, dat het beter
is van het goede te veel dan te weinig te doen, want het klinkt beter in de
noren van ons die het hooren : De ridder is vermetel en onverschrokken,, dan :
c die ridder is beschroomd en laf. » »
Ik zeg, heer Don Quichote," antwoordde Don Diego ,,dat alles wat u gezegd en gedaan heeft, in nauwkeurige overeenstemming is met de rede, en dat
ik het er voor houdt, dat, indien de instellingen en wetten der dolende ridderschap verloren raakten, zij gevonden zouden worden in uw borst als in hare
eigen bewaarplaats. Maar spoeden wij voort, want het wordt laat en bereiken
wij mijn dorp en huis, waar u van den arbeid kunt uitrusten, die, zoo hij al
niet van het lichaam dan toch van de ziel is, geweest, die somtijds op de vermoeienis des lichaams terugwerkt."
Ik zal gaarne van dit aanbod gebruik maken, heer Don Diego," — antwoordde Don Quichote ; — en de paarden meer aansporende dan tot nu toe,
zal het ongeveer twee uren na den middag geweest zijn, toen zij aan het dorp
en aan het huis van Don Diego kwamen, dien Don Quichote den Ridder van
den Groenen Reismantel noemde.
„

„

HOOFDSTUK XVIII.

Van hetgeen Don Quichote overkwam in het kasteel of het huis
van den Ridder van den Groenen mantel, met andere
zonderlinge zaken.
Don Quichote vond, dat de woning van Don Diego van Miranda ruim was,
gelijk doorgaans de buitenwoningen zijn ; zijn wapen, ofschoon van gewonen
steen, prijkte boven de voorpoort ; de wijnkuipen stonden op de binnenplaats
en de kelder was in het voorhuis ; een aantal groote aarden kruiken stonden
in de rondte, die, omdat zij van Toboso waren, hem het aandenken vernieuwden
aan zijn betooverde en misvormde Dulcinea; en zuchtend en zonder te letten
op wat hij zeide, noch in wier tegenwoordigheid hij zich bevond, zeide hij :
Daar staat gij, dierb're panden, mij tot leed
Gij kondt, als 't God behaagde, er vroolij ker uitzien !
„O Tobososche kruiken, die mij doen denken aan het zoete pand, de oorzaak
mijner grootste bitterheid!"
Dit hoorde de student dichter, zoon van Don Diëgo, hem zeggen die met zijn
-

moeder naar buiten was gekomen om hem te ontvangen, en moeder en zoon
stonden versteld van de vreemde gedaante van Don Quichote die, van Rosinante
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stijgende, met veel hoffelijkheid haar handen kwam vragen om die te kussen,
terwijl Don Diego zeide : „Ontvang, vrouw, met uw gewone welwillendheid
mijnheer Don Quichote van de Mancha, dien gij voor u ziet, een dolend ridder,
den dappersten en verstandigsten, dien de wereld bezit,»
De dame, die Donna Christina heette, ontving hem met teekenen van veel
vriendschap en veel beleefdheid, en Don Quichote stelde zich aan haar voor
met verstandige en wellevende bewoordingen. Ongeveer dezelfde beleefdheden
wisselde hij met den student, dien Don Quichote, toen hij hem hoorde spreken,
verstandig en scherpzinnig vond. Hier schildert de schrijver al de bijzonderheden van het huis van Don Diego, ons daarbij alles schetsend wat het huis
van een rijken landedelman bevat ; maar den vertaler dezer geschiedenis kwam
het beter voor, deze en andere kleinigheden stilzwijgend voorbij te gaan, omdat
zij niet goed pasten bij het voorname oogmerk der geschiedenis, welke hare
kracht meer heeft in de waarheid dan in onbeduidende uitweidingen. Men leidde
Don Quichote naar een zaal, Sancho ontwapende hem en hij bleef in zijn
Zwitsersche broek en geitenleêren wambuis, bezoedeld met de smerigheid zijner
wapenen ; zijn kraag was een Waalsche, naar studentenmode, zonder stijfsel en
zonder kanten, zijn halve laarzen waren dadelbrnin en de schoenen er van
met was gepoetst. Hij deed zijn goeden degen om, die aan een riem van zeehondenvel hing : want men meent, dat hij vele jaren lang aan zwakke lenden
leed ; hij deed een langen mantel om van goed grijs laken ; maar voor alles
wiesch hij met vijf of zes emmers water (want omtrent het getal emmers heerscht
eenig verschil) zijn hoofd en gezicht, en nog bleef het water weikleurig : dank
zij de gulzigheid van Sancho en zijn roomkaasjes, die zijn meester zoo wit
maakten. In den beschreven tooi en met edelen zwier en bevalligheid trad Don
Quichote een andere zaal binnen ; waar de student op hem zat te wachten om
hem te onderhouden tot de tafel gedekt werd : want om de komst van zulk
een edelen gast wilde mevrouw Donna Christina toonen, dat zij wist en kon
onthalen, wie bij haar aan huis kwamen. Terwijl Don Quichote bezig was met
zich van zijn wapens te ontdoen, had Don Lorenzo (zoo heette de zoon van Don
Diego) gelegenheid om tot zijn vader te zeggen : „Wie is toch die ridder, dien
u in huis heeft gebracht ? want zijn naam, zijn uiterlijk en zijn bewering dat hij
een dolend ridder is, brengen mij en mijn moeder in de hoogste verbazing.»
„Ik weet niet wat ik u zeggen moet, mijn zoon" antwoordde Don Diego;
alleen kan ik u zeggen, dat ik hem dingen heb zien doen van den grootsten
gek der wereld, en woorden hooren uiten zoo verstandig, dat zij zijn bedrijven
uitwisschen en ongedaan maken : spreek gij met hem en hoor hem eens uit
wat hij weet, en daar gij verstandig zijt, oordeel over zijn verstand of dwaasheid met alle mogelijke redelijkheid : ofschoon ik, om u de waarheid te zeggen,
hem eer voor gek dan voor wijs houd."
Hiermede ging Don Lorenzo een onderhoud met Don Quichote aanvangen,
gelijk gezegd is, en onder andere gesprekken welke zij te zamen hielden, zeide
Don Quichote tot Don Lorenzo : „Mijnheer Don Diego van Miranda, uw vader
heeft mij bekend gemaakt met de zeldzame bekwaamheid en het fijne vernuft,
dat u bezit, en vooral dat u een groot dichter is."
Een dichter zou wel kunnen wezen," antwoordde Don Lorenzo „maar aan
,,

groot is zelfs geen denken ; waar is het, dat ik eenige liefhebberij heb voor
de dichtkunst en voor het lezen van goede dichters ; maar niet zóó, dat mij
de naam van groot kan gegeven worden, zooals mijn vader zegt.»
/Die nederigheid komt mij niet kwaad voor,» antwoordde Don Quichote,
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twant er is geen dichter, die niet aanmatigend is en van zichzelf denkt, dat
hij de grootste dichter der wereld is.»
« Er is geen regel zonder uitzon dering, A antwoordde Don Lorenzo ( en er zal
er ook wel een zijn, die het is en het niet denkt te ziin.»
tWeinigen,» antwoordde Don Quichote ; (maar zeg mij, welke verzen zijn
het. die gij thans onder handen hebt en die mijnheer uw vader mij gezegd
heeft, dat u eenigszins onrustig en peinzend maken ? Is het een glosse, ik _
versta wel iets van het vak van glossen, en ik zou ze met genoegen loeren
kennen ; en zijn zij voor een letterkundigen wedstrijd, tracht dan den tweeden
prijs te behalen, want den eersten behaalt steeds de gunst of de hooge rang
van den persoon ; den tweeden behaalt de rechtvaardigheid, en de derde wordt
de tweede, en de eerste zal naar deze berekening de derde zijn, op de wijze
der promotiebullen, welke op de universiteiten gegeven worden. Maar toch heeft
de naam van den eersten prijs een groote waarde.
$ Tot nog toe,» zeide Don Lorenzo bij zichzelven, c kan ik u niet voor gek .
houden ; laat ons voortgaan.» En hij zeide hem ; ,,Mij dunkt, u heeft de scholen
doorloopen : welke wetenschappen hebt gij beoefend ?"
,,Die der dolende ridderschap," antwoordde Don Quichote, ,,welke zoo goed
is als die der dichtkunst en nog een paar duimpjes meer."
Ik weet niet wat dat voor een wetenschap is," hernam Don Lorenzo „en
tot nog toe is zij niet tot mijn kennis gekomen."
Het is een wetenschap," hervatte Don Quichote, „welke alle of de meeste wetenschappen der wereld in zich besluit, daar alwie haar beoefent, een rechtsgeleerde
moet zijn en de wetten kennen der distributieve en commutatieve rechtvaardigheid, ten einde ieder het zijne te geven en wat hem past ; hij moet een Godgeleerde zijn, om klaar en duidelijk rekenschap te kunnen geven van de Christelijke wet, welke hij beoefent, waar zij ook van hem gevorderd moge worden 7hij moet een geneeskundige zijn, en voornamelijk een kruidkundige, om midden
in de wildernissen en woestenijen de kruiden te kennen, welke de kracht bezitten
om de wonden te heelen, want de dolende ridder moet niet ieder oogenblik
loopen zoeken naar iemand, die hem geneest ; hij moet een sterrekundige zijn,
om aan de sterren te zien, hoeveel uren van den nacht er voorbij zijn en in
welk gedeelte en in welke luchtstreek der wereld hij zich bevindt ; hij moet de
wiskunde kennen, daar hem bij iederen voetstap iets zal overkomen, waarbij
hij haar noodig heeft ; en daarlatende, dat hij versierd moet zijn met alle theo.
logale en kardinale deugden, en afdalend tot andere minder gewichtige zaken,
zeg ik, dat hij moet kunnen zwemmen, zooals men zegt, dat de duiker Nikolaas
of Nicolaas zwom ; hij moet een paard kunnen beslaan, en zadel en toom in
orde maken ; en wederom naar boven stijgende, hij moet getrouw zijn' aan God
en zijn dame ; hij moet kuisch zijn in zijn gedachten, fatsoenlijk in zijn taal,
milddadig bij zijn werken, dapper, geduldig in moeite, liefdadig jegens behoeftigen
en eindelijk een handhaver der waarheid, al kostte hare verdediging hem ook
het leven. Uit al deze groote en kleine deelen is een goed dolend ridder samengesteld, zoodat u kunt zien, mijnheer Don Lorenzo, of het eene onbeduidende
wetenschap is, die de ridder leert, om haar te bestudeeren en uit te oefenen,
en of zij niet gelijk mag gesteld worden met de uitstekendste, welke in de
gymnasiën en scholen onderwezen worden."
, Als dat zoo is," hervatte Don Lorenzo, .,dan zeg ik, dat deze wetenschap
allen te boven gaat."
Hoe als dat zoo is ?" antwoordde Don Quichote.
„
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mat ik zeggen wil," zeide Don Lorenzo, „is dit, dat ik twijfel of er dolende
ridders, gesierd met zoo groote deugden, geweest zijn en of zij er tegenwoordig
zijn."
Reeds dikwijls heb ik gezegd wat ik nu nog eens zeggen zal," antwoordde
Don Quichote, ,,daar het grootste gedeelte der menschen van meening is, dat
er geen dolende ridders geweest zijn ; maar, daar ik van meening ben, dat,
als de Hemel hun niet op een wonderbare wijze de waarheid te verstaan geeft,
dat zij er waren en dat zij er zijn, elke moeite, die men neemt, te vergeefsch
moet zijn (zooals de ondervinding mij dikwijls getoond heeft), wil ik mij nu
niet ophouden om u uit de dwaling te brengen, waarin gij met zoo vele anderen
verkeert ; wat ik meen te doen, is den Hemel te bidden u er uit te brengen
en u te doen begrijpen, hoe voordeelig en hoe noodig voor de wereld de dolende ridders geweest zijn in de vroegere eeuwen, en hoe nuttig zij zouden zijn
in de tegenwoordige, als zij in zwang waren : maar tegenwoordig zegerpalen, om
de zonden der menschen, de luiheid, de lediggang, de gulzigheid en de goede
sier."
„Onze gast is ons ontsnapt," zeide Don Lorenzo bij zichzelf; „maar met dat
al is hij een edelgezinde gek, en ik zou een flauwe dwaas zijn, als ik dat niet
geloofde."
Hier eindigden zij hun gesprek, omdat men hen aan tafel riep. Don Diego
vroeg zijn zoon, wat hij had opgemaakt van het verstand van den gast ? Waarop
hij antwoordde : ,,Van zijn gekheid zouden alle artsen en notarissen, die de
wereld bevat, niets kunnen begrijpen : het is een gek, doorspekt met heldere
°tusschenpoozen."
Men ging aan tafel en de maaltijd was zooals Don Diego onder weg gezegd
had, dat hij hem aan zijn gasten gewoon was te geven : keurig, overvloedig
en smakelijk ; maar waarover Don Quichote het meest tevreden was, was over
de verwonderlijke stilte, welke er in het geheele huis heerschte, dat wel een
karthuizerklooster geleek. Toen nu de tafel was afgenomen, en men God gedankt
en zich de handen gewasschen had, verzocht Don Quichote dringend aan Don
Lorenzo de verzen voor den letterkundigen wedstrijd te willen opzeggen. Waarop
deze antwoordde : „Om niet te gelijken op de dichters, die, als men hun vraagt
hun verzen op te zeggen, dat weigeren, en als men het hun niet vraagt, ze
uitbraken, zal ik mijn glosse opzeggen, waarvoor ik geenerlei belooning wacht,
daar ik haar alleen gemaakt heb om mijn verstand te oefenen."
Een verstandig vriend van mij," antwoordde Don Quichote, „was van gevoelen,
dat niemand zich moest vermoeien met glossen op verzen to maken, en de reden, zeide hij, was, dat de glosse nooit den tekst kon bereiken, en dat veelal
of meestentijds de glosse de bedoeling en het oogmerk miste van wat datgene
vorderde waarop men de glosse maakte; te meer daar de wetten der glosse
maakte ; te meer daar de wetten der glosse uitermate streng waren, daar zij
geen vragen dulden, noch een zeide hij' of tik zal zeggen 1, noch naamwoorden van werkwoorden te maken, noch den zin te verwisselen ; met andere beperkingen, waaraan zij, die glossen maken, gebonden zijn, zooals u weten
.,,

„

„

°moet.

«Waarlijk, mijnheer Don Quichote,» zeide Don Lorenzo, tik wenschte u nog
langer op slecht Latijn te betrappen, maar ik kan niet, want gij glijdt onder
mijn handen weg als een aal."
„Ik begrijp niet," antwoordde Don Quichote, «wat u zegt en wil zeggen met
'dat wegglijden."
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Ik zal mij wel eens doen verstaan," antwoordde Don Lorenzo, cmaar nu
luister naar de geglosseerde verzen en naar de glosse, welke aldus luiden:
„

Veranderde het verleden in het tegenwoordige,
Dan zon ik weder gelukkig kunnen zijn!
Of gebeurde nu maar reeds,
Wat eerst in de toekomst mij wacht
GLOSSE.
Zooals alles eenmaal een einde neemt,
Zoo ging ook het geluk voorbij,
Dat de Fortuin mij geschonken had.
Haar begunstigenden liefdeblik
Heeft zij nooit op mij gericht.
Ach hoe lange jaren wacht reeds,
Als een trouwe dienaar mijn gemoed,
Dat uw zegen nederdale
En mijn geluk weder terugkeere!
Veranderde het verleden maar in het tegenwoordige
Ach, ik verlang geen ander genot,
Geen lauweren, geen overwinning, geen macht,
Noch den luister van den roem,
Reeds genoeg zou het geluk mij toelachen,
En zouden mijn kwellingen een einde nemen,
Wanneer tevredenheid mijn deel was!
Daalt deze liefelijke straal over mij neder,
Dooft gij den gloed in mijn hart,
Lenigt gij weldra mijn smarten,
0, kon ik weder gelukkig zijn!
Mijn verlangen te bevredigen,
Ach, dat is onmogelijk,
Nergens wordt een macht noch wil
Gevonden, om het verleden
In het gewaad van het tegenwoordige te hullen.
Want de tijd snelt en vliedt
Met de snelheid van den wind,
Hij dwaalt, die het verlangen koestert
Dat de tijd reeds voorbij ware,
Of het verleden nog moest komen!
Ach, een onzeker leven leiden,
Nu vol vrees en dan vol hoop
Is reeds halve ten doode gedoemd zijn,
Beter is 't, gestorven zijn,
Het eerste zien van al mijn smarten,
En sterven zou een geluk voor mij zijn,
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Maar het mag nog niet gebeuren,
Want bij kalmer overweging
Spiegelt het leven mij nog voor,
Wat de toekomst mij kan brengen !»
Toen Don Lorenzo zijn glosse had geëindigd, stond Don Quichte op en met
luide stem, die wel schreeuwen leek, riep hij, met zijn hand de rechterhand van
Don Lorenzo vattend : „Zo o waar de Hemelen leven, waar zij het hoogste zijn,
edelaardige jongeling, gij zijt de beste dichter op aarde en gij verdient gelauwerd te worden, niet door Cyprus, noch door Gaëta, , gelijk een dichter zeide,
dien God vergeve, maar door de akademiën van Athene, als zij heden nog bestonden, en door die welke thans bestaan te Parijs, Bologna en Salamanca.
Geve de Hemel, dat de rechters, die u den eersten prijs mochten onthouden,
door Phoebus worden doorschoten en dat de Muzen nimmer de drempels hunner deuren mogen overschrijden ! Zeg mij, mijnheer, als het u belieft, nog
eenige verzen op, want ik wil uw wonderlijk vernuft geheel en al kennen."
Is het niet aardig, dat men zegt, dat Don Lorenzo in zijn schik was, zich
door DonQuichote geprezen te zien, ofschoon hij hem voor gek hield ? 0 macht
der vleierij, hoe ver strekt gij u uit en welke wijde grenzen heeft uw gebied !
Deze waarheid bevestigde Don Lorenzo, daar hij toegaf aan het verzoek en
verlangen van Don Quichote, hem dit klinkdicht opzeggende op de fabel of
geschiedenis van Pyramus en Thisbe :
..

KLINKDICHT.
De muur opent zich voor de schoone
Die 't hart van Pyramus zoo spoedig veroverde
Van Cyprus snelt de liefde naderbij
Om de nauwe opening van den muur te beschouwen.
Hier spreekt zelfs het zwijgen, want nooit waagde
De stem het door zulk een nauwe opening te dringen,
Wel echter door de harten ; want de liefde slaagt,
Waar zelfs het stoutste hart wanhoopt.
Maar de liefde is met zwijgen niet voldaan,
De schoone plukt van haar daad den dood, in plaats van genot.
Bericht de droevige geschiedenis niet,
Dat beiden, o welk een zonderling noodlot !
Door één zwaard gedood, in hetzelfde graf begraven,
En beiden in één gedicht bezongen worden !
e God zij geloofd !» riep Don Quichote, toen hij het klinkdicht van Don
Lorenzo gehoord had, «dat ik onder de tallooze dichters, die er zijn, een
waar dichter heb gezien, zooals u, mijnheer, want dat begrijp ik uit de kunst
van dat klinkdicht.,
Vier dagen bleef Don Quichote, uitstekend onthaald, ten huize van Don
Diego, na verloop van welke hij hem verlof verzocht om te vertrekken, zeggende,
dat hij hem dankte voor de gunst en de goede behandeling, welke hij te zijnen
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huize genoten had, maar dat hij, daar het niet goed stond, dat de dolende
ridders vele uren besteedden aan ledigheid en aan goede sier, vertrekken wilde,
om zijn plicht te vervullen met avonturen te zoeken, van welke het hem bekend was, dat deze landstreek overvloeide, en waarmede hij den tijd hoopte
te besteden tot de dag daar was der steekspelen van Saragossa, waarheen hij
het rechtstreeks gemunt had, en dat hij eerst moest afdalen in het hol van
Montesinos, waarvan men zoovele en zoo wonderbare dingen in die omstreken
vertelde ; tevens willende weten en opsporen het ontstaan en de ware bronnen
van de zeven poelen, gewoonlijk genoemd van Ruidera. Don Diego en zijn
zoon prezen zijn eervol besluit en zeiden hem, dat hij uit hun huis en van
hun goederen alles kon medenemen, waar hij lust in had ; dat zij hem met
alle mogelijke welwillendheid van dienst zouden wezen, daar de dapperheid van
zijn persoon en zijn eervol beroep hen hiertoe verplichtte. Eindelijk kwam de
dag van zijn vertrek, even blijde voor Don Quichote, als droevig en bitter
voor Sancho Panza, die zich heel wel bevond bij den overvloed in het huis
van Don Diego en schoorvoetend terugkeerde tot den honger, die geleden
wordt in de bosschen en wildernissen, en tot de schraalheid hunner slecht
voorziene knapzakken. Deze vulde hij propvol met hetgeen hem het noodigst
voorkwam ; en bij het afscheidnemen zeide Don Quichote tot Don Lorenzo :
ddk weet niet, of ik het u al reeds gezegd heb, en heb ik het gezegd, dan zeg
ik het nogmaals, dat, indien u omweg, n en moeite wilt sparen om op den
ontoegankelijken top des tempels van den Roem te komen, gij niets anders
te doen hebt, dan het eenigszins nauwe pad der dichtkunst op zijde te laten
liggen en het zeer nauwe in te slaan van de dolende ridderschap, voldoende
om u keizer te maken in een ommezien.»
Met deze woorden sloot Don Quichote het bewijs zijner gekheid, en meer
nog met deze, welke hij er bijvoegde : t God weet, hoe gaarne ik mijnheer Don
Lorenzo medenam om hem te leeren, hoe men den onderdanigen moet vergeven en de hoovaardigen ten onder brengen en vertrappen : deugden, behoorende bij het beroep, dat ik uitoefen ; maar daar zijn jeugd dit niet toelaat, en zijn loffelijke uitoefeningen het niet zouden willen toelaten, vergenoeg
ik mij met u alleen te waarschuwen, dat gij, dichter zijnde, vermaard zult
kunnen worden, indien gij u meer richt naar het oordeel van anderen dan
naar uw eigen : want er is geen vader noch moeder, wie hun kinderen leelijk
toeschijnen en in die van het vernuft gaat dit zelfbedrog nog verder.,
Op nieuw verwonderden vader en zoon zich over de dooreen gemengde
woorden van Don Quichote, nu eens verstandig, dan eens buitensporig, en
over zijn hardnekkigheid, om altijd zijn misavontuurlijke avonturen te gaan
opzoeken, welke hij ten doel en oogmerk zijner wenschen had. Men wisselde
met elkander beleefdheden en met vriendelijk verlof van de vrouwe des kasteels
trokken Don Quichote en Sancho op Rosinante en het grauwtje af.
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HOOFDSTUK VII.
Waarin het avontuur verhaald wordt van den verliefden herder,

met andere werkelijk aardige voorvallen.
Don Quichote was nog niet ver van de woonplaats van Don Diego verwijderd, of hij ontmoette twee personen, die of geestelijken of studenten schenen,
en twee landlieden, die op vier ezels reden. Een der studenten droeg een reiszak van groen voeringlinnen waarin, naar het scheen, een weinig schoon linnen
en twee paar wollen kousen waren gepakt ; de ander had niets anders bij zich
dan twee nieuwe schermdegens met lederen knoppen. De landlieden hadden
andere voorwerpen bij zich, die teekenen eu blijken gaven, dat zij van een
groote stad kwamen, waar zij ze hadden aangekocht en ze naar hun dorp
brachten : en zoowel de studenten als de boeren beving dezelfde verwondering,
welke allen beving, die voor de eerste maal Don Quichote zagen, en zij stierven
van verlangen om te weten, wie die man was, zoo verschillend van de andere
menschen. Don Quichote groette hen en na den weg vernomen te hebben,
dien zij gingen en die dezelfde was, dien hij ging, bood hij hun zijn gezelschap
aan en verzocht hun hun gang wat te volgen, daar hun ezels harder liepen
dan zijn paard ; en om hen te verplichten zeide hij hun in korte woorden wie
hij was en zijn ambt en beroep, namelijk van dolend ridder, die avonturen
ging opzoeken door al de deelen der wereld. Hij zeide hun, dat hij van zijn
eigen naam heette Don Quichote van de Mancha en van bijnaam de Ridder
van de Leeuwen Dit alles was voor de landlieden Grieksch tot hen spreken
of brabbeltaal, maar niet voor de studenten, die aanstonds de gekrenktheid
der hersenen van Don Quichote merkten ; maar toch keken zij hem met verwondering en met eerbied aan, en een hunner zeide tot hem : (Ads u, heer
ridder, geen bepaalden weg volgt, zooals zij, die avonturen zoeken, niet plegen
te doen, ga dan met ons mede en gij zult een der beste bruiloften zien die
tot op heden in de Mancha gevierd zijn, en vele mijlen in de rondte.»
Don Quichote vroeg, of zij van een vorst was, dat hij haar zoo zeer verhief.
,Neen," antwoordde de student, «maar van een landman en een landmeisje :
hij de rijkste van geheel deze landstreek en zij de schoonste, die de menschen
ooit gezien hebben. De wijze, waarop zij gehouden zal worden, is buitengewoon
en nieuw, want zij zal gevierd worden in een weide, welke nabij het dorp der
bruid ligt, die men bij uitstek Quiteria de Schoone noemt, en de bruidegom
heet Camacho de Rijke ; zij is achttien jaar en hij twee en twintig ; beiden van
gelijken stand, ofschoon sommige napluizers, die de familiën der geheele wereld
van buiten kennen, willen zeggen, dat die van de schoone Quiteria die van
Camacho overtreft ; maar daar let men niet op, want de rijkdommen hebben
macht genoeg om vele breuken te heelen. Kortom, die Camacho is milddadig
en hij heeft lust gekregen om de geheele weide met loof en takken te overdekken, zoodat de zon moeite zal hebben indien zij binnen wil komen om het
groene gras te bezoeken, waarmede de grond bedekt is. Hij heeft ook dansen
besteld, zoowel met degens, als met schelletjes, want er zijn er in zijn dorp,
die ze uitnemend kunnen doen klinken en schudden ; van zapateadores zeg ik
niets, zooveel heeft hij er genoodigd. Maar geen van de vermelde zaken, noch
van vele andere, welke ik verzuimd heb te vermelden, zal deze bruiloft gedenkwaardiger maken, dan hetgeen ik mij verbeeld, dat de gegriefde Basilion er bij
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verrichten zal. Deze Basilio is een jonge buurman uit hetzelfde dorp als
Quiteria, wiens huis vlak naast dat der ouders van Quiteria stond, waarin de
liefde aanleiding nam om voor de wereld den reeds vergeten liefdehandel te
vernieuwen van Pyramus en Thisbe, want Basilio werd verliefd op Quiteria van
zijn vroegste jeugd af en zij beantwoordde zijn begeerte met duizend eerlijke
gunstbewijzen, zoozeer dat tot tijdkorting in het dorp gesproken werd over de
liefde der twee kinderen Basilio en Quiteria. Hun leeftijd nam toe en de vader
van Quiteria besloot Basilio den dagelijkschen toegang tot zijn huis te verbieden,
en om zich te behoeden voor wantrouwen en achterdocht, beval hij zijn dochter
te trouwen met den rijken Camacho, daar het hem niet goeddunkte, haar aan
Basilio uit te huwen, die niet zooveel goederen der fortuin bezat als der natuur.
Maar moet ik de waarheid zeggen, zonder afgunst, hij is de vlugste jongeling, dien
wij kennen, een groot slingeraar, een uitnemend worstelaar en een groot kaatser ;
hij loopt als een ree, hij springt beter dan een geit en kegelt alsof hij tooverde ;
hij zingt als een leeuwerik, hij speelt een guitaar, zoodat hij haar laat praten,
en vooral hij danst een degendans als de beste."
Om deze enkele begaafdheid," zeide Don Quichote, „verdiende deze jonkman
te trouwen, niet alleen met de Schoone Quiteria, maar met de koningin Ginevra
zelve, indien zij thans leefde, ten spijt van Lanzelot en van allen, die het zouden
willen verhinderen."
Zeg dat mijn ' vrouw eens," zeide Sancho Panza, die tot dusverre zwijgend
had geluisterd „zij die niets anders wil dan dat iedereen trouwt met zijns gelijke, zich houden aan het spreekwoord, dat zegt : soort zoekt soort. Wat ik zou
wenschen is, dat die goede Basilio, wien ik reeds genegen ben, trouwde met
die juffrouw Quiteria : want het moge hier en hier namaals wel gaan (hij meende
andersom) dengenen, die verhinderen, dat zij elkander trouwen, die elkander
liefhebben."
„Indien allen, die elkander lief hebben, moesten trouwen,' zeide Don Quichote,
zou den ouders de keuze en het recht ontnomen worden hun kinderen uit te
huwen met wie en wanneer zij moeten ; en stond het aan den wil der dochters
om zich hare mannen uit te kiezen, dan zouden er zijn, die haars vaders knecht
kozen of iemand, dien zij over straat zagen gaan, naar het haar voorkwam,
netjes en opgepronkt, al ware het een losbandige kerel: want de liefde en de
genegenheid verblinden gemakkelijk de oogen van het verstand, die zoo noodig
zijn om een stand te kiezen : en die des huwelijks loopt veel gevaar van te
verdolen, en er is groote omzichtigheid en bijzondere gunst des Hemels toe
noodig om het goed te treffen. Iemand wil een groote reis doen, en als hij
voorzichtig is, zoekt hij, alvorens zich op weg te begeven, een veilig en vreedzaam gezelschap om met hem mede te gaan : waarom zal degene dan hetzelfde niet doen, die zijn heele leven moet reizen tot aan den eindpaal des
doods, te meer indien het gezelschap met hem mede moet gaan naar zijn bed,
naar zijn disch en overal, zooals het met dat der vrouw is ten opzichte van
den man. Dat der vrouw is geen koopwaar, die, eenmaal gekocht, wordt teruggegeven, of geruild, of verwisseld, want het is een onafscheidelijk bijkomend
iets, dat duurt zoolang als het leven duurt ; het is een strik, die, als gij hem
eens om uw hals doet, in den Gordiaanschen knoop verandert, die, als de zeis
des doods hem niet doorsnijdt, niet kan worden losgemaakt. Veel meer dingen
zou ik over deze stof kunnen zeggen, als niet het verlangen, dat ik heb, om te
„
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weten of mijnheer de licenciaat nog meer te zeggen heeft, aangaande de geschiedenis van Basilio, dit niet verhinderde."
DON QUICHOTE.
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Waarop de student, baccalaureus of licenciaat, zooals Don Quichote hem
noemde, ten antwoord gaf, dat hij niets meer te zeggen had, dan dat men, van
het oogenblik waarop Basilio vernam, dat de schoone Quiteria ging trouwen
met Camacho den Rijken, hem nooit meer had zien lachen of verstandige
woorden spreken ; steeds loopt hij in gepeinzen en treurig, in zichzelven pratend,
waardoor hij onmiskenbare en duidelijke teekenen geeft, dat hij zijn verstand
heeft verloren ; hij eet weinig erg slaapt weinig, en wat hij eet zijn vruchten ; en
hij slaapt, wanneer hij slaapt, in het ve l d op den harden grond als een stom
dier ; hij kijkt van tijd tot tijd naar den hemel en dan weder vestigt hij zijn
oogen ter aarde, met zulk een verbijstering, dat hij niets anders schijnt, dan een
aangekleed standbeeld, welks gewaad de lucht beweegt. Kortom, hij geeft zulke
bewijzen van een hartstochtelijk gemoed, dat wij allen, die hem kennen, vreezen,
dat als morgen de schoone Quiteria het jawoord uitspreekt, dit zijn doodvonnis
zal wezen.
God zal het verhoeden," hernam Sancho : „want God, die de wond geeft,
schenkt ook het geneesmiddel ; niemand weet wat er gebeuren zal ; tusschen nu
en morgen zijn er vele uren ; en in één, ja zelfs in een oogenblik valt het huis
om ; en ik heb het zien regenen en de zon schijnen op hetzelfde oogenblik ;
iemand gaat 's avonds gezond naar bed, die zich 's anderen daags niet kan bewegen. En zeg mij, kan iemand zich soms beroemen, dat hij een spijker heeft
geslagen in het rad der fortuin ? Neen voorzeker, en tusschen het ja en het
neen van de vrouw zou ik mij niet vermeten een speld te steken, want zij zou
er niet tusschen kunnen. Laat men mij verzekeren, dat Quiteria van goeder
harte en met alle liefde Basilio bemint, en ik zal hem een zak vol voorspoed
geven, want de liefde, naar ik heb hooren zeggen, kijkt door een bril, welke
het koper goud doet schijnen, de armoede rijkdom en de oogendracht paarlen."
tWaar zult gij toch ophouden, Sancho, verwenschte vent!» riep Don Quichote :
(als gij begint met spreekwoorden en praatjes aaneen te rijgen, dan kan niemand het uithouden dan Judas zelf, die u weghale ! Zeg mij, beest, wat weet
gij van spijkers, en van raderen, en van iets anders ?»
(O, als men mij niet begrijpt,» antwoordde Sancho, (dan is het geen wonder,
dat mijn spreuken voor zotheden worden gehouden ; maar het doet er niet toe,
ik weet wat ik zeg en dat ik niet veel dwaasheden gezegd heb in hetgeen ik
zeide, maar u mijnheer, is steeds de advocaat-piskaal van mijn woorden en zelfs
van mijn daden.»
(Fiscaal moet gij zeggen,» riep Don Quichote, ten niet piskaal, bederver van
alle goede taal, dien God beschame !»
(U moet niet boos op mij worden,» antwoordde Sancho, (want gij weet, dat
ik niet opgevoed ben aan het hof, noch gestudeerd heb te Salamanca, om te
kunnen weten, of ik een letter te veel of te weinig bij mijn woorden voeg.
Zeker, God helpe mij ! er is geen reden om den Sayagoschen boer te dwingen,
dat hij spreke als de Toledaan ; en Toledanen kunnen er zijn, die het ook niet
ver gebracht hebben in het beschaafd spreken.»
„Dat is zoo," zeide de baccalaureus, „want zij die opgevoed zijn in de looie„

rijen en in de Zocodober-buurt, kunnen niet zoo goed spreken, als die, welke
bijna den ganschen dag wandelen door het klooster van de Groote Kerk, en
allen zijn toch Toledanen. De zuivere, de eigenlijke, de keurige en heldere taal
bezitten de verstandige bewoners der Hofstad al zijn zij geboren in de Majalahonda ; ik zeg verstandige, want er zijn er velen, die het niet zijn, en het verstand is de spraakkunst der goede taal, gepaard aan het gebruik. Ik, mijne
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heeren, heb voor mijn zonden in het kanoniek recht gestudeerd te Salamanca,
en ik sta er mij een weinig op voor, dat ik mijn meening uitdruk in heldere,
eenvoudige en veelbeteekenende woorden."
Stondt gij er u niet meer op voor, om die zwarte dingen, die gij bij u hebt,
beter te hanteeren dan de taal," zeide de andere student, „gij zoudt den eersten
prijs gekregen hebben bij uwe promotie, gelijk gij nu den staart kreegt."
„Kijk, baccalaureus Corchuelo," antwoordde de licenciaat, „gij verkeert in een
onjuiste meening omtrent de handigheid met den degen, als gij die voor ijdel
houdt."
Dat is bij mij geen meening, maar een bewezen waarheid," hervatte Corchuelo, „en wilt gij, dat ik u haar bij ervaring bewijs, gij hebt degens, er is
gelegenheid, ik heb krachten, die, vergezeld van mijn moed, welke niet gering
is, u zullen doen bekennen dat ik mij niet bedrieg. Stijg af en gebruik gij uwe
voetstanden, uw cirkels en uwe hoeken : ik vertrouw, dat ik u sterren zal doen
zien op den middag met mijn nieuwerwetsche en boersche behendigheid, waarop
ik, naast God, vertrouw : want de man moet nog geboren worden, die mij den
rug doet wenden, en er is niemand ter wereld, dien ik geen grond doe verliezen."
Met dat al of niet den rug wenden bemoei ik mij niet," hervatte de schermmeester, „ofschoon het zou kunnen zijn, dat men ter plaatse, waar gij de eerste
maal uw voet vestigde, u het graf delfde : ik wil zeggen, dat gij daar dood bleeft
door die geminachte schermkunst."
„Wij zullen het aanstonds zien," antwoordde Corchuelo en met groote snelheid van zijn ezel springend, trok hij met woede aan een der degens, welke
de licentiaat, in een kiel gewikkeld, bij zich had.
Zoo moet het niet gaan," riep Don Quichote, „ik wil de meester zijn van
dit schermspel en de rechter van deze niet uitgemaakte vraag ;" en afstijgend
van Rosinante en zijn lans grijpend, plaatste hij zich midden op den weg op
het oogenblik, dat de licenciaat reeds met edelen lichaamszwier en afgemeten
stappen op Corchuelo toetrad, die op hem aankwam, vuur, zoo als men pleegt
te zeggen, uit zijn oogen schietende. De andere twee landlieden, die hen vergezelden, dienden, zonder van hun ezels af te stijgen, als toeschouwers bij het
doodelijk treurspel. De houwen, steken en hakken, rechtuit en averechtsch en
schuinsch, welke Corchuelo deed en gaf, waren ontelbaar, dichter dan regendroppels en talrijker dan hagelsteenen. Hij viel aan als een getergde leeuw,
maar er kwam hem een mondstopper tegen van den degenknop van den licenciaat, die hem midden in zijn woede tegenhield en zich door hem liet kussen
als ware het eene reliquie, ofschoon niet met zooveel eerbied als waarmede de
reliquien behooren en plegen gekust te worden. Eindelijk telde de licenciaat
hem met degenstooten al de knoopen van een kort manteltje, dat hij aanhad,
en maakte van de panden lappen als een polypenstaart ; tweemaal stootte hij zijn
hoed af en putte hem zoodanig uit, dat hij, van spijt, toorn en woede, zijn
degen bij het gevest greep en hem door de lucht slingerde met zooveel kracht,
dat een der twee aanwezige landlieden, die een notaris was en hem ging halen,
later de getuigenis aflegde, dat hij hem ongeveer drie kwart mijl ver van
zich afsmeet, welke getuigenis dient en gediend heeft om met alle waarheid te
weten en te zien, hoe de kracht overwonnen wordt door de kunst. Corchuelo
ging vermoeid zitten en Sancho, naar hem toegaande, zeide tot hem : „Op mijn
woord, mijnheer de baccalaureus, als u mijn raad volgt, moet gij voortaan niemand uitdagen tot schermen, maar tot worstelen of slingeren, want daar hebt
gij leeftijd en krachten voor, maar van die zoogenaamde schermmeesters heb
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ik hooren zeggen, dat zij de punt van een degen in het oog van een naald
brengen."
„Ik ben tevreden, antwoordde Corchuelo, „dat ik van mijn ezel ben gevallen en de ondervinding mij de waarheid heeft aangetoond, van welke ik zoo
verre verwijderd was ; — en opstaande, omhelsde hij den licenciaat en zij bleven
nog grooter vrienden dan te voren ; zij wilden niet wachten op den notaris, die
den degen was gaan halen, daar het hun toescheen, dat dit te lang zou ophouden, en zoo besloten zij hun weg te vervolgen ten einde vroeg in het dorp van
Quiteria aan te komen, waar zij allen vandaan waren. Gedurende het overige
van den weg legde hun de licenciaat de voortreffelijke eigenschappen van den
degen uit met zooveel bewijsredenen en met zooveel wiskundige figuren en
proeven, dat allen overtuigd werden van de deugdelijkheid dier wetenschap en
Corchuelo teruggebracht van zijn hardnekkigheid. De avond was gevallen,
maar vóór zij aankwamen, dunkte het allen, dat er voor het dorp een hemel
was vol ontelbare en schitterende sterren. Men hoorde ook een verward en
liefelijk geschal van verschillende muziekinstrumenten, als van fluiten, tamboerijnen, psalters, hobo's, bommen en rinkelbommen, en toen zij dichtbij kwamen,
zagen zij, dat de boomen van een loofdak, dat men aan den ingang van het
dorp had opgericht, geheel en al vol hingen met lampjes, waaraan de wind geen
kwaad deed, daar het op dat oogenblik zoo weinig woei, dat de wind geen
kracht had om de bladeren der boomen te bewegen. Er werd muziek gemaakt
door de vroolijke bruiloftsgasten, die in groepen op die liefelijke plek wandelden, sommigen dansend en andere zingend, en weder anderen spelend op de
instrumenten. Het scheen dat op die weide de vroolijkheid zelf dartelde en het
genoegen zelf danste. Vele anderen waren bezig met tribunes op te richten,
vanwaar men op zijn gemak den volgenden dag de dansen zou kunnen zien,
die zouden geschieden te dier plaatse ter viering van de bruiloft van den Rijken
Camacho en der uitvaart van Basilius. Don Quichote wilde het dorp niet ingaan, ofschoon hij daartoe uitgenoodigd werd, zoowel door den landman als
door den baccalaureus ; maar hij gaf als eene, zijns inziens alles afdoende verontschuldiging op, dat het de gewoonte der dolende ridders was op het veld en
in de bosschen te slapen, liever dan in bewoonde plaatsen, al ware het ook
onder vergulde daken, en hiermede ging hij een weinig van den weg af, zeer
tegen den zin van Sancho, die zich de gastvrijheid herinnerde, welke hij had
genoten in het kasteel of huis van Don Diego.

HOOFDSTUK XX.

Waarin de bruiloft van Camacho den Rijken en de geschiedenis
van Basilius den Armen verhaald worden.

.

Nauwelijks had de teedere Aurora gelegenheid gegeven, dat de glanzende
Phoebus met den gloed zijner warme stralen de vloeibare paarlen harer gouden
lokken droogde, of Don Quichote, de vadzigheid van zijn leden afschuddende,
stond op en riep zijn schildknecht Sancho, die nog snorkte. Don Quichote,
dit ziende, sprak vóór hij hem wekte, hem aldus toe : tO gij gelukkige boven
allen die leven op de aarde, daar gij, zonder nijd te koesteren of benijd te wor

,
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den, slaapt met een kalm gemoed. Geen toovenaars vervolgen u en geen betooveringen beangstigen u. Slaap, zeg ik nogmaals en zal het nog honderdmaal
zeggen, zonder dat minnenijd omtrent uwe dame u onafgebroken doet waken,
of dat de bezorgdheid u wakker houdt wegens het betalen van schulden, die u
drukken, of wat gij te doen hebt om den volgenden dag te eten, gij en uw klein
gezin. Noch de eerzucht ontrust u, noch de ijdele pracht der wereld maakt u
bezorgd, daar de grenzen uwer begeerten zich niet verder uitstrekken dan tot
het verzorgen van uw ezel, terwijl gij de zorg voor uw persoon op mijn schouders gelegd hebt : een gewicht en last, welke de natuur en de gewoonte op de
heeren legde. De knecht slaapt en de heer waakt, denkende, hoe hij hem kan
onderhouden, verbeteren en begunstigen. Het verdriet van te zien, dat de hemel
zich van brons maakt, zonder de aarde te gemoet te komen met den behoorlijken dauw, bedroeft den knecht niet, maar den heer, die bij onvruchtbaarheid
en honger onderhouden moet wie hem diende in vruchtbaarheid en overvloed.'
Op dit alles antwoordde Sancho niets, omdat hij sliep, en hij zou nog zoo
spoedig niet wakker zijn geworden, als Don Quichote hem niet met het ondereinde
van zijn lans tot zichzelven had doen wederkeeren. Eindelijk werd hij slaperig en
loom wakker en overal rond kijkend, zeide hij : «Van dat loofdak komt, als ik
mij niet bedrieg, veeleer een geur van gebakken spek, dan van biezen en thijm ;
een bruiloft, die met zulke geuren aanvangt, moet op mijn eer overvloedig en
fatsoenlijk zijn.'
tSchei uit, slokop,' zeide Don Quichote : tkom, laat ons die huwelijksplechtigheid gaan zien, om te vernemen wat de versmade Basilius doet.'
Wel, laat hij doen wat hij wll,' antwoordde Sancho ; «is hij niet arm en zou
hij trouwen met Quiteria ? Het ziet er mooi uit, geen kwartje te bezitten en te
willen trouwen boven in de wolken ! Op mijn woord, mijnheer, ik ben van gevoelen, dat de arme zich moet vergenoegen met wat hij vindt en geen ananassen in de zee zoeken. ik wil mijn arm verwedden, dat Camacho Basilius wel
in de realen kan rollen en als dat zoo is, zooals het inderdaad zijn moet, dan
ware Quiteria wel gek, als zij de fraaie kleederen en sieraden weggooide, die
Camacho haar zal gegeven hebben en haar kan geven, om aan het slingeren en
degendansen van Basilius de voorkeur geven. Voor een goeden slingerworp of
een mooien degenstoot geeft men geen kwartje wijn in de kroeg. Knapheden

en kunsten, die geen geld opbrengen, mogen naar de maan loopen ! maar als
iemand zulke kunsten kan verrichten, die goed geld heeft, dan laat het zich begrijpen. Op een goeden grondslag kan men een goed gebouw oprichten ; en de
beste grondslag en saus der wereld is het geld.'
Bij den Hemel, Sancho,' zeide Don Quichote, «schei toch uit met uwe redevoering, want ik houd het er voor, dat als men u uw gang liet gaan, u geen tijd
zou overblijven om te eten en om te slapen, wat gij zoudt hem geheel besteden
met praten.'
«Als u een goed geheugen hadt,' hervatte Sancho, smoest gij u de artikelen
herinneren van onze overeenkomst, váór wij deze laatste reis van huis gingen :
daarbij was bepaald, dat gij mij zoudt laten praten alles wat ik wilde, mits het
maar niet tegen den naaste of tegen uw gezag was, en tot nog toe komt het
mij voor, dat ik dat artikel niet heb overtreden.
tIk herinner mij zulk een artikel niet, Sancho,' antwoordde Don Quichote ;
ten gesteld, dat het zoo is, wil ik toch, dat gij zwijgt en medekomt, want reeds
beginnen de muziekinstrumenten, welke wij gisteren avond hoorden, opnieuw
de dalen te vervroolijken en zonder twijfel zal de huwelijksplechtigheid gevierd
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worden in de frischheid van den morgen en niet in de hitte van den namiddag.»
Sancho deed wat zijn heer hem gebood, en hun zadels op Rosinante en op
den ezel gelegd hebbende, stegen zij beiden op en reden stapvoets het loofdak
binnen. Het eerste, wat zich aan het gezicht van Sancho aanbood, was een
heele jonge os, gestoken aan een braadspit van een olmtak ; en in het vaur.
waaraan hij moest braden, brandde een halve berg hout ; zes vleeschketels, die
rondom den brandstapel stonden, waren niet gemaakt in den gewonen vorm van
andere vleeschketels, want het waren zes reusachtige pannen, waarvan elk een berg
vleesch bevatte ; zoo verzwolgen zij in haar binnenste heele schapen, zonder dat men
ze zag, alsof het duifjes waren ; de reeds afgestroopte hazen en geplukte kippen, die
aan de boomen hingen om ze in de vleeschketels te begraven, waren zonder tal ; de
vogels en het wild van allerhande soorten waren ontelbaar, en hingen aan de
boomen opdat de lucht ze zou verkoelen. Sancho telde meer dan zestig wijnzakken van zestig kan ieder, allen gevuld, zooals later bleek, met edele wijnen ;
er waren ook stapels best wittebrood, zooals er hoopen tarwe liggen op de
dorschvloeren ; de kazen, geplaatst als gebakken steenera, vormden een muur;
en twee ketels olie, grooter dan die van een ververij, dienden om er koeken
in te bereiden, die men er met twee stevige lepels gaar uitschepte en dan
in een anderen ketel met bereiden honig wierp, die er naast stond. De koks
en keukenmeiden waren meer dan vijftig in getal, allen zindelijk, allen ijverig
en allen tevreden. In den opengespleten buik van den os zaten twaalf malsche
speenvarkentjes, die, bovenaan vastgenaaid, dienden om hem smaak en malschheid te geven ; de specerijen van verschillende soorten scheen men niet bij
ponden, maar bij centenaars gekocht te hebben, en allen lagen open en bloot
in een groote kist. Kortom, de voorbereidselen voor de bruiloft waren boersch,
maar zoo overvloedig dat zij een leger konden voeden. Sancho Panza bekeek
en aanschouwde alles, en in alles had hij zin. Eerst boeiden hem en wekten
zijne begeerte de vleeschketels, waaruit hij gaarne een pan vol zou genomen
hebben ; daarna wonnen de zakken zijn genegenheid, en eindelijk de inhou d.
van de olieketels, indien die zoo verschrikkelijke vaten ketels kunnen genoemd
worden ; en, het niet kunnende uitstaan en terwijl het niet in zijn vermogen
was anders te handelen, naderde hij een der bedrijvige koks en met beleefde
en hongerige woorden verzocht hij hem toe te laten, een stuk brood in een
van die vleeschketels te doopen. Waarop de kok antwoordde : «Vriend, deze
dag is er geen waarop de honger iets te zeggen heeft, dank zij den Rijken
Camacho ; stijg af en zie, of er hier ergens een potlepel ligt en visch een paar
kippen op ; zij mogen u wel bekomen !»
en zie er geen,» antwoordde Sancho.
t Wacht,» zeide de kok, twat ben je toch lomp en onhandig !» — En dit
zeggende, greep hij een pan en die in een van de groote kookketels dompelend,
haalde hij er drie kippen en twee ganzen mede uit en zeide tot Sancho : «Eet,
vriend, en wees voorloopig tevreden met dit schuim, totdat het etensuur aankomt.»
„Ik weet niet, waar ik het in zal doen," antwoordde Sancho.
„Wel, neem pan en al," sprak de kok, want de rijkdom en het geluk van
Camacho vullen alles aan."
Terwijl Sancho dit gesprek had, zag Don Quichote van een zijde van het
loofdak twaalf boeren binnenrijden en twaalf zeer schoone merriën, met rijke
en fraaie dekkleeden en met veel schelletjes aan de borsten, allen gekleed i n.
vroolijk feestgewaad, welke in een geregelen troep, niet een, maar vele ritten
verrichten door de weide, onder vroolijk gejuich en getier, roepende : ,Leve
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Camacho en Quiteria, hij zoo rijk als zij schoon is, en zij de schoonste ter
wereld !"
Don Quichote, dit hoorende, mompelde bij zich zelf: „Het lijkt wel, dat
deze lieden nooit mijn Dulcinea van Toboso gezien hebben, want, als zij haar
gezien hadden, zouden zij wel wat matiger zijn in den lof van hun Quiteria."
Langzamerhand begonnen van verschillende zijden van het loofdak vele
dansersgroepen binnen te komen, onder welke een degendanstroep was van
wel vier-en-twintig knapen van een knap en stevig uiterlijk, allen gekleed in
fijn hagelwit linnen, met lakensche mutsen, bewerkt met bonte kleuren van
fijne zijde. Aan hun aanvoerder, een vlug jonkman, vroeg een der ruiters, of
zichook een der dansers gewond had ? „Tot nu toe," antwoordde hij, ,,heeft
er zich geen gewond ; wij zijn allen gezond ;" — en aanstonds begon hij met
zijn overige medgezellen een dans met zooveel wendingen en behendigheid, dat,
ofschoon Don Quichote gewoon was dergelijke dansen te zien, er hem nooit
een zoo behaagd had als deze ; evenzeer behaagde hem een andere groep, die
inkwam, van zeer schoone meisjes, zoo jong, dat naar het scheen geene onder
de veertien, noch boven de achttien was, allen gekleed in groen merinos, hare
haarlokken gedeeltelijk gevlochten en gedeeltelijk los, maar allen zoo blond,
dat zij met die der zon konden wedijveren, en daarop droegen zij kransen van
jasmijn, rozen, amaranth en kamperfoelie dooreengevlochten. Een eerbiedwaardige
grijsaard en een oude matrone geleidden haar, maar vlugger en losser dan hun
jaren deden denken. Een Zamorasche zakpijp gaf den toon aan, en zij, in haar
gelaat en hare oogen de eerbaarheid en in hare voeten de vlugheid bezittende,
toonden zich de beste danseressen der wereld. Na deze kwam een andere
kunstige dansgroep binnen, van die welke men sprekende noemde. Zij bestond
uit acht nymphen, verdeeld in twee reien, van den eenen rei was aanvoerder
de god Cupido en van den anderen het Belang, gene versierd met vleugels,
boog, pijlkoker en pijlen, deze gekleed met rijke en bonte kleuren van goud
en zijde. De nymphen, die de Liefde volgden, hadden op hare schouders, op
wit perkament met groote letters, hare namen geschreven. Dichtkunst was de
naam der eerste ; die der tweede Oordeel; die der derde Goede Afkomst; die
der vierde Dapperheid. Op dezelfde wijze waren genoemd, zij die Belang volgden. Milddadigheid luidde de titel der eerste ; Gave die der tweede ; Schat die
der derde, en die der vierde Vreedzaam Bezit. Voor allen uit kwam een houten

kasteel, dat vier wilden voorttrokken, allen gekleed in klimop en groengeverfd
vlas en zoo natuurlijk, dat zij Sancho bijna bang maakten. Aan den voorkant
van het kasteel en aan alle vier zijden stond geschreven : Kasteel van goed oppassen. Vier handige tamboerijn- en fluitspelers gaven den toon aan. Den dans
begon Cupido, en nadat hij twee wisseldansen gemaakt had, hief hij zijn oogen
op en spande hij zijn boog tegen een meisje, dat zich plaatste tusschen de
tinnen des kasteels en tot hetwelk hij in dezer voege sprak :
«Ik ben de machtige Godheid, die heerscht
Op de aarde, in den hemel,
En op de wijde diepe zee,
In den diepen afgrond
Waar de gapende klove der hel zich bevindt.
Nooit wist ik wat vrees was ;
Wat ik wilde moest geschieden,
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Al wilde ik ook het onmogelijke,
Op mijn woord wordt alles mogelijk
En ook ten uitvoer gebracht.
Het lied was uit, hij schoot een pijl naar den top van het kasteel en ging
weder naar zijn post. Aanstonds trad het Belang naar voren en maakte ook
twee dansen ; de tamboerijnen zwegen en hij sprak :
Grooter dan die van de Liefde, is mijne macht,
Maar toch is het de Liefde, die mij leidt.
De roemvolle luister van het oudste geslacht
Straalt om mijn naam ; waar hij verschijnt,
Verdwijnen allen, groote en kleine.
Ik ben het Belang, dat zelden nog
Een mensch zich werkelijk ten nutte heeft gemaakt;
Maar zonder mij te handelen, zou een wonder zijn ;
Daarom wijd ik mij geheel aan U,
En wil voor uw dienaar doorgaan.
Het Belang ging weg, en de Dichtkunst trad naar voren, welke na hare dansen volbracht te hebben zooals de overigen, de oogen vestigde op de jonkvrouw van het kasteel en zeide :
Met der Liefde zoete tonen,
Nadert u de poezie
In verhevene gezangen
En welluidende melodie,
Opdat de klanken u liefderijk omzweven.
Gunt gij 't mij, u te bezingen,
Mag mijn lied u aangenaam klinken
Over u zoo benijd geluk,
Dat zooveel roem en eer bereid wordt,
Zal mijn lof ten hemel stijgen.
De Dichtkunst verwijderde zich en van de zijde van het Belang kwam de
Middelmatigheid naar voren, en nadat zij hare dansen gemaakt had, sprak zij :
«Men noemt milddadigheid
Het geven, dat het uiterste vermijdt
Dat evenzeer van de verkwisting
Als van het tegenovergestelde afblijft,
Ver van wangunst en van nijd.
Maar, om u te verheffen,
Zal ik van nu af kwistiger zijn,
Al zij het ook een ondeugd,
Want een waarlijk minnend hart
Stelt in 't geven geen grenzen.
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4p deze wijze traden achtereenvolgens al de figuren van de beide groepe n
naar voren, en elk volvoerde zijn dansen en zeide zijn verzen op, sommi ge
sierlijk en sommige grappig, maar Don Quichote onthield alleen in zijn gehe ugen (hetwelk hij in groote mate bezat) de reeds vermelde ; en daarna mengd en
allen zich onder elkander, met bevalligen zwier en losheid den keten nu eens
verbrekend, dan weder sluitend, en als Amor voorbij het kasteel kwam, schoot
hij zijn pijlen naar boven, maar het Belang wierp er vergulde bolletjes met
reukwater tegen aan stukken. Eindelijk, nadat men een goede poos gedanst
had, nam het Belang een geldzak, gemaakt van het vel van een grooten zwartbonten kater, en die vol geld scheen te zijn ; toen hij dien tegen het kasteel
wierp, raakten door den schok de planken los en vielen in elkander, het meisje
onbeschut latende en zonder eenige verwering. Nu naderde het Belang met de
figuren van zijn partij, en haar een groote gouden keten om den hals doende,
stelde men voor, hoe men haar ving, overmeesterde en gevangen nam ; maar
Amor en zijn verdedigers, dit ziende, deden alsof zij haar wilden verlossen ; al
de voorstellingen, welke men ten beste gaf, gingen op het geluid der tamboerijnen, terwijl men geregeld de maat hield en danste. De onderlinge vrede werd
hersteld door de wilden, die met veel vlugheid de planken van het kasteel weder in elkander zetten en het wapenden, waarop de jonkvrouw er zich opnieuw
in opsloot, en hiermede eindigde de dans, met groot genoegen van die hem
aanschouwden. Don Quichote vroeg aan een der nymphen, wie hem had uitgedacht en geordend
Zij antwoordde hem : tEen kerkelijk persoon in het dorp, die een fijnen
smaak heeft voor dergelijke uitvindingen."
Ik zou wel wedden," zeide Don Quichote, „dat die baccalaureus of kerkelijke heer een grooter vriend moet zijn van Camacho dan van Basilio en dat
hij zich meer met het satyrieke moet ophouden dan met de vesperpsalmen ; hij
heeft in den dans de bekwaamheden van Basilio en de rijkdommen van Camaeho goed aangebracht."
Sancho Panza, die dit alles hoorde, zeide : „Wiens brood men eet, diens
woord men spreekt ! ik houd het met Camacho."
,,Ten slotte," zeide Don Quichote, ,,blijkt het toch duidelijk, Sancho, dat gij
geen gemeene kerel zijt en een van hen, die zeggen : leve, wie overwint !"
„Ik weet niet van wie ik er een ben," antwoordde Sancho, „maar ik weet
wel, dat ik nooit uit de vleeschketels van Basilio zulk een keurig schuim zal
halen, als dit is, dat ik uit die van Camacho gehaald heb," en hij toonde
hem de pan vol ganzen en kippen ; en er een beet nemende, begon hij te eten
met veel zwier en smaak, zeggende : „Ik geef niets om de bekwaamheden van
Basilio : gij zijt waard, zooveel ge bezit, en gij bezit, zooveel ge waard zijt ! Er
zijn maar twee familiën in de wereld zooals mijn grootmoeder zeide : het hebben en het niet hebben, maar zij hield het met die van het hebben ; en op den
dag van heden, mijnheer Don Quichote, wordt meer de pols gevoeld aan het
hebben dan aan het weten : een ezel, bedekt met goud, heeft beter voorkomen
dan een paard met een ezelszadel. Zoodat ik nogmaals zeg, dat ik het met Camacho houd, van wiens vleeschketels het overvloedige schuim bestaat in ganzen
en kippen, hazen en konijnen, en van die van Basilio zal het, als het voor den
(dag komt, ja al bekijken wij het niet eens, wel schraal nat zijn."
„Is uw redevoering uit, Sancho ?" vroeg Don Quichote.
Ik zal haar voor uit houden," autwoordde Sancho, „omdat ik zie, dat zij u verveelt, maar kwam dit er niet tusschen, dan had ik nog wel drie dagen lang werk."
„

„
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„Gave God, Sancho," hervatte Don Quichote, dat ik u nog eens stom zag
voor mijn dood !"
Naar den gang, dien wij gaan," antwoordde Sancho, „zal ik nog wel voor
dat u sterft, klei gaan kauwen, en dan zou het kunnen zijn, dat ik zoo stom
werd, dat ik geen woord meer sprak tot aan het einde der wereld, of voor
het minst tot aan den dag des oordeels. »
cAl mocht dit zoo gebeuren, Sancho,» antwoordde Don Quichote, «nooit zal
uw stilzwijgen zoo ver gaan, als datgene is wat gij gedurende uw leven gesproken hebt, spreekt, en zult spreken ; daarbij koin.t, dat het in den aard der zaak
ligt, dat de dag van mijn dood vroeger komt dan die van den uwen ; daarom
denk ik u nimmer stom te zien, zelfs niet als gij bezig zijt met drinken of slapen :
sterker kan ik het niet uitdrukken.»
„Op mijn woord van eer," antwoordde Sancho, „men kan niet vertrouwen op
dat geraamte, ik meen den dood; hij eet zoowel het lam als den ram, en onzen
pastoor heb ik hooren zeggen, dat hij met gelijken voet stoot tegen de hooge
torens der Koningen, als tegen de nederige hutten der armen. Die heer heeft
meer macht dan lieftalligheid, hij is niets kieskeurig, hij eet alles en doet alles,
en met allerlei soort van menschen, leeftijden en voorrangen vult hij zijn knapzak. Hij is geen maaier, die zijn middagslaapje neemt ; hij maait op alle uren
en snijdt zoowel het dorre gras af als het groene, en hij schijnt niet te kauwen,
maar op te slokken en te vreten alles wat men hem voorzet, want hij heeft
honger als een hond, hij is nooit verzadigd, en al heeft hij geen buik, hij heeft
,,

,

den schijn van waterzuchtig te wezen en even dorstig naar het opslorpen van
al de levens van alle levenden, als iemand die een kan koud water drinkt."

„Genoeg, Sancho," riep Don Quichote : „houd u goed in den zadel en val
niet, want waarlijk, wat gij van den Dood hebt gezegd in uwe boersche uitdrukkingen, kon een goed prediker evengoed zeggen. Ik zeg u, Sancho, dat,
indien gij een evengoed oordeel hadt als een goed hart, gij een lessenaar in de
hand zoudt kunnen nemen en door de wereld fraaie dingen gaan prediken."
,,Hij spreekt goed, die goed leeft," antwoordde Sancho," en ik ken geen andere theologie."
Gij hebt haar ook niet noodig," zeide Don Quichote, „maar ik kan maar niet
begrijpen, hoe, daar het beginsel der wijsheid de vreeze Gods is, gij, die meer
voor eene hagedis vreest dan voor Hem, zooveel weet "
Mijnheer, oordeel over uw ridderzaken " antwoordde Sancho, „en bemoei u
niet met het beoordeelen van eens andermans vrees en dapperheid, want ik ben
even godvreezend als iedere jongen in de buurt ; en laat mij dit schuim verorberen, want al het overige zijn maar ijdele woorden, waarvan men ons rekenschap zal vragen in het andere leven."
En dit zeggende begon hij opnieuw een aanval te doen op zijn pan met zooveel begeerigheid, dat hij dien van Don Quichote opwekte, die hem zonder twijfel
zou geholpen hebben, als dit niet verhinderd was geworden door hetgeen verder
moet gezegd worden.
„

„

:
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HOOFDSTUK XXI.

Waarin de bruiloft van Camacho vervolgd wordt, met anderekostelijke avonturen.
Terwijl Don Quichote en Sancho bezig waren met het gesprek, medegedeeld
in het voorgaande hoofdstuk, hoorde men een groot geschreeuw en een groot
gedruisch, dat veroorzaakt werd door de mannen te paard, die onder hard rijden
en toejuichingen het bruidspaar gingen ontvangen, hetwelk, omringd door duizenderlei speeltuigen en aardigheden, aankwam, vergezeld van den pastoor en van
beider familie, en van de aanzienlijkste lieden uit de omliggende plaatsen, allen in
feestgewaad gedost. Zoodra Sancho de bruid zag, riep hij : (Op mijn woord van
eer, zij is niet gekleed als een boerin, maar als een deftige hofdame. Waarachtig, naar ik zien kan, zijn de patena's, die zij om heeft, echte kralen, en het
groene Cuencasche merinos is dertigdraads fluweel ; en in plaats, dat het belegsel
van wit linnen is, is het, God help mij ! van satijn. En kijk dan die handen
eens, versierd met ringen van agaat ; ik mag verzinken, als het geen gouden
ringen zijn, en wat 'n goed goud, en voorzien met paarlen, zoo wit als melk,
waarvan ieder wel een oog uit iemands hoofd waard is. 0 zwijnekind ! en welke
haren ! als zij niet valsch zijn, heb ik ze nooit langer, noch blonder gezien. Neen
maar wijs eens een vlek aan in hare knapheid en in hare houding ! Zoudt gii
haar niet vergelijken bij een palmboom, die wiegelt, beladen met trossen dadels,
want daarop gelijken de juweelen, die zij heeft hangen aan haar hals. Ik zweer
bij mijn ziel, dat het een knappe meid is en dat zij over de Vlaamsche banken
heen kan."
Don Quichote lachte om de boersche loftuitingen van Sancho Panza : maar
het kwam hem voor, dat hij, behalve zijn meesteres Dulcinea van Toboso, nooit
schooner vrouw gezien had. De Schoone Quiteria was wat bleek, hetgeen zeker
kwam van den slechten nacht, welken de bruiden steeds doorbrengen met zich
gereed te maken voor den volgenden dag harer bruiloft. Zij begaven zich naar
een tribune, die aan eene zijde der weide was opgeslagen, versierd met tapijten
en groen, waarop de huwelijksplechtigheid zou plaats hebben en vanwaar zij
de dansen zouden aanschouwen ; maar op het oogenblik, dat zij - ter bestemder
plaatse aankwamen, hoorden zij achter hun rug eeu luid geroep en iemand zeggen : tWacht een weinig, gij even onberadene als haastige lieden i a Op dit geroep en deze woorden wendden allen het hoofd om en zagen zij, dat het kwam
van een man, gekleed, naar het scheen, in een zwarte kiel, belegd met karmozijn ,
als vlammen uitgesneden. Hij droeg een krans (zooals men weldra zag) van
donkere cypressen ; in zijn hand had hij een grooten stok. Toen hij naderbi j
kwam, werd hij door allen herkend als de knappe Basilio, en allen waren ontsteld, wachtend, waarop zijn geroep en zijn woorden op neder zouden komen,
daar men eenig slecht gevolg vreesde van zijn komst op zulk een oogenblik.
Eindelijk kwam hij vermoeid en ademloos aan, en nadat hij voor de verloofden
den stok, die van onderen een stalen punt had, in den grond had gestoken,
sprak hij, bleek, met de oogen gevestigd op Quiteria, en eene bevende en schorre
stem deze woorden : „Gij weet wel, ondankbare Quiteria dat gij, overeenkomstig
den heiligen godsdienst, welke wij belijden, zoo lang ik leef, geen man kunt
nemen ; evenmin is het u onbekend, dat ik, wachtende, dat de tijd en mijn
ijver de goederen mijner fortuin verbeteren, niet heb willen nalaten den eerbied
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te bewaren, die uwe eer verschuldigd was ; maar gij, alle verplichtiagen over
Uw schouders werpende, welke gij aan mijn eerlijken wensch schuldig zijt, wilt
heer maken van wat het mijne is, iemand anders, wiens schatten hem dienen,
niet alleen voor een groote fortuin, maar voor het grootste geluk ; en opdat dit
ten top stijge (niet omdat ik denk, dat hij het verdient, maar omdat de Hemel
het hem schenken wil), zal ik met eigen handen de onmogelijkheid of het bezwaar wegnemen, dat het zou kunnen verhinderen, door mijzelven uit den weg
t e ruimen. Leve, leve de Rijke Camacho met de ondankbare Quiteria lange en
gelukkige eeuwen, en sterve de arme Basilio, wiens armoede de vleugelen van
zijn geluk kortwiekte en hem ten grave bracht !" En dit zeggende, greep hij den
stok, dien hij in den, grond gestoken had, en terwijl de helft er van in de aarde bleef zitten, toonde, dat hij als scheede diende voor een korten degen, die
er in verborgen zat, en nadat hij wat men zou kunnen noemen de greep op
den grond had geplaatst, wierp hij er zich plotseling en vastberaden op en
vertoonde oogenblikkelijk de bloedige punt aan zijn schouders met de helft van
het stalen lemmer, terwijl de ongelukkige lag te baden in zijn bloed, uitgestrekt
op den grond, door zijn eigen wapentuig doorstoken. Aanstonds schoten zijn
vrienden toe om bij te staan, vol medelijden met zijn ongeluk en droevige
ramp, en Don Quichote, van Rosinante afspringende, schoot eveneens toe om
hem te helpen, nam hem in zijn armen en bemerkte dat hij den laatsten adem
nog niet had uitgeblazen. Men wilde den degen uit zijn lichaam trekken, maar
de pastoor die daarbij tegenwoordig was, was van meening, dat men er hem
niet uit zou halen, v66r men hem de biecht had afgenomen, want dat dit uithalen en zijn overlijden op een en hetzelfde oogenblik zou gebeuren. Maar
Basilio, een w einig tot zich zelf komende, zeide met een pijnlijke en flauwe
stem : „Wilde gij mij, wreede Quiteria, in dit laatste en beslissende oogenblik
nog de hand van echtgenoote schenken, dan zouik nog denken, dat mijn
i er het geluk door ververmetelheid verontschuldiging zou verdienen, daar ik
kreeg van de uwe te zijn."
De pastoor, dit hoorende, zeide hem, dat hij liever aan de zaligheid zijner
ziel moest denken, dan aan de lusten van zijn lichaam, en dat hij met allen
ernst God om vergeving moest bidden voor zijn zonden en voor zijn wanhopig besluit.
Waarop Basilio hervatte, dat hij volstrekt niet zou biechten, als Quiteria hem
eerst hare hand niet gaf om zijn gade te wezen ; dat dit genoegen zijn moed
zou versterken en hem kracht geven om te biechten.
Toen Don Quichote dit verzoek van den gewonde hoorde, zeide hij met
luider stemme, dat Basilio een zeer billijke zaak vroeg, die redelijk en bovendien zeer uitvoerbaar was en dat mijnheer Camacho even geëerd zou blijven,
wanneer hij mejuffrouw Quiteria ontving als weduwe van den braven Basilio,
als dat hij haar ontving van de zijde haars vaders. Hier behoeft niets meer
plaats te hebben dan een ja, dat geen ander uitwerksel heeft dan het uitspreken,
want het huwelijksbed dezer bruiloft moet het graf zijn.
Dit alles hoorde Camacho en bracht hem in ontroering en verwarring, zonderdat hij wist wat te doen en te zeggen ; maar de stemmen der vrienden van
Basilio waren zoo dringend om hem te bewegen, er in te berusten, dat Quiteria
hem de hand van trouw gaf, opdat zijn ziel niet verloren mocht gaan door
wanhopig dit leven te verlaten, dat zij hem bewogen en zelfs dwongen om te
zeggen, dat, als Quiteria haar wilde geven, hij het mocht lijden, terwijl alles
toch niets anders behelsde, dan de vervulling zijner wenschen voor een oogen.,
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blik uitstellen. Aanstonds wendden allen zich tot Quiteria, en sommigen met
smeekingen en anderen met overtuigende bewoordingen, haalde men haar over
om hare hand te geven aan den armen Basilio, maar zij, harder dan marmer
en kouder dan een standbeeld, scheen geen woord te weten, te kunnen of te
willen antwoorden, en zou ook niet geantwoord hebben, als de pastoor haar
niet gezegd had, dat zij spoedig een besluit moest nemen omtrent hetgeen zij
te doen had, daar Basilio's adem reeds op zijn lippen zweefde en geen tijd
gunde om op besluitelooze voornemens te wachten. Toen trad de schoone
Quiteria, zonder een enkel woord te antwoorden, blijkbaar ontroerd, bedroefd
en spijtig naar de plaats, waar Basilio lag met reeds gebroken oogen, de ademhaling kort en snel, binnensmonds den naam van Quiteria stamelend en blijken
gevend van te sterven als een heiden en niet als een christen. Eindelijk kwam
Quiteria, en op hare knieën liggende, verzocht zij zijne hand met teekenen en
niet met woorden. Basilio deed zijne oogen open en haar strak aanziende, zeide
hij : „O Quiteria, hoe zijt gij gekomen om mededoogend te zijn op een tijd,
waarop uw mededoogen als dolk moet dienen om mij het leven te benemen,
want ik bezit geen kracht meer om de eer te dragen, welke gij mij aandoet
door mij tot den uwe te kiezen, noch om de smart te dragen, welke mij zoo
de oogen bedekt
bede met de akelige schaduw
des doods. at ik u bid is,
Wat
o mijne noodlottige ster, dat de hand, welke gij van mij vraagt en mij wilt
schenken, niet zij als een plichtpleging, noch om mij opnieuw te bedriegen,.
maar dat gij bekent en zegt, dat gij, zonder uw wil geweld aan te doen, mij
haar schenkt en mij haar geeft als aan uw wettigen echtgenoot, daar het niet
redelijk is, dat gij mij in een oogenblik als dit misleidt en leugens gebruikt
jegens hem, die zooveel waarheden met u heeft besproken."
Onder deze woorden werd hij zoo zwak, dat al de aanwezigen dachten, dat
elke flauwte zijn ziel met zich zou nemen. Quiteria, geheel beschaamd en verlegen, nam met hare rechterhand die van Basilio en zeide : „Geene kracht zou
mijn wil kunnen dwingen, en dus zoo vrijwillig mogelijk geef ik u de hand
van wettige huisvrouw en ontvang ik de uwe, als gij mij die geeft met uw
vrijen wil, zonder dat de ramp, waarin uw overijld besluit u gestort heeft, ereenigen invloed op uitoefent of hem in verwarring brengt."
,,,Ja, dat doe ik," antwoordde Basilio, „niet verward of ontroerd, maar met
het heldere besef, dat de Hemel mij wilde schenken : en zoo geef en vertrouw
ik mij aan u als uw echtgenoot.'
tEn ik als uwe gade,' antwoordde Quiteria : hetzij gij lange jaren leeft ,
hetzij men u uit mijn armen naar het graf draagt.'
cVoor iemand, die zoo gewond is als deze jonkman,' zeide op dit oogenblik
Sancho Panza, tpraat hij veel : men mag wel maken, dat hij met zijn liefdepraatjes ophoudt en op zijn ziel let, want mij dunkt zij zit meer op zijn tong
dan op zijn lippen.'
Terwijl dus Basilio en Quiteria elkanders hand vasthielden, schonk de pastoor
geroerd en schreiend hun zijn zegen en bad den Hemel, een zachte rust te
verleenen aan de ziel van den pasgehuwde. Maar deze, zoodra hij den zegen
ontvangen had, sprong plotseling overeind, en met eene nooit geziene ongedwongenheid trok hij zich den degen uit, aan welken zijn lichaam tot scheede
strekte. Alle omstanders stonden verbaasd, en sommigen hunner, meer onnoozel
dan nieuwsgierig, begonnen met luider stem te roepen : LEen wonder ! een wonder !'
Maar Basilio hervatte : t Geen wonder ! geen wonder ! maar kunst, kunst!'
De pastoor, zonder te weten wat hij deed van verbazing, liep toe, om met
.
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beide handen de wond te betasten en bevond, dat het lemmer gegaan was niet
door het vleesch en de ribben van Basilio, maar door een holle ijzeren buis,
gevuld met bloed, die hij op die plaats goed had aangebracht, terwijl het bloed,
zooals men later vernam, zoo toebereid was, dat het niet stolde. Kortom, de
pastoor en Camacho met de meeste omstanders achtten zich voor den gek
gehouden en bespot. De jonge vrouw gaf geen blijken, dat de grap haar speet :
integendeel, toen zij hoorde zeggen, dat dit huwelijk, daar het door bedrog had
plaats gehad, niet geldig kon zijn, zeide zij, dat zij het opnieuw bevestigde :
waaruit allen opmaakten, dat dit geval met beider toestemming en medeweten
was verzonnen : hierover werden Camacho en zijn aanhangers zoo gekrenkt, dat
zij hun wraak den vrijen teugel lieten en, een aantal degens trekkende, op
"Basilio aanvielen, ten wiens gunste er in een oogenblik bijna even veel getrokken werden, terwijl Don Quichote te paard vooruit rijdend met de lans op
zijn arm en goed bedekt met zijn schild, zich plaats liet maken door allen.
Sancho, wien dergelijke handelingen nooit bevielen of vermaakten, nam zijn
toevlucht tot de kookketels, waaruit hij zijn aangenaam schuim had gehaald,
daar hem die plaats als een gewijde voorkwam, voor welke men eerbied moest
hebben. Don Quichote riep met luider stem : e Stil heeren, stil ! het is niet
redelijk wraak te nemen van het leed, dat de liefde ons aandoet : weet dat de
liefde en de oorlog een en hetzelfde zijn ; evenals het in den oorlog een geoorloofde en gewone zaak is, kunstgrepen en krijgslisten aan te wenden om den
vijand te overwinnen, zoo worden in het strijden en wedijveren in de liefde de
streken en listen goedgekeurd, welke men aanwendt om het gewenschte doel te
bereiken, als zij maar niet strekken tot minachting en oneer van het beminde
voorwerp. Quiteria behoorde aan Basilio en Basilio aan Quiteria door een rechtmatige en gunstige beschikking des Hemels. Camacho is rijk en kan koopen
waar hij lust in heeft. wanneer, waar en zooals hij wil. Basilio bezit slechts dit
lam en niemand mag het hem ontnemen, hoe vermogend hij ook zij, want het
paar, dat God vereenigt, kan de mensch niet scheiden, en wie het beproeft
moet eerst voorbij de punt dezer lans.»
En hierop zwaaide hij haar zoo krachtig en behendig, dat hij schrik inboezemde aan allen, die hem niet kenden ; ook prentte zich de versmading van
Quiteria zoo diep in de verbeelding van Camacho, dat hij haar oogenblikkelijk
uit zijn herinnering wischte, en zoo kwam er bij hem plaats voor de overredingen van den pastoor, die een voorzichtig man was, waardoor Camacho en
die van zijn partij tevreden gesteld werden ; ten teeken waarvan de degens naar
hun plaats terugkeerden, terwijl men meer de lichtvaardigheid beschuldigde van
.Quiteria dan de kunstgreep van Basilio, en Camacho overlegde, dat als Quiteria
Basilio liefhad als jonkvrouw, zij hem ook zou liefhebben als gehuwde vrouw,
en hij den Hemel moest danken meer nu Hij hem haar had afgenomen, dan
wanneer Hij hem haar had gegeven. Toen nu Camacho en die van zijn partij
getroost en tevreden waren, bedaarden ook allen, die van de partij van Basilio
waren ; en de Rijke Camacho, om te toonen, dat hem de grap niet deerde en
dat hij er niets om gaf, wilde, dat de feesten voortgingen, alsof hij werkelijk in
het huwelijk getreden was ; maar Basilio, noch zijn vrouw, noch zijn vrienden
wilden ze bijwonen, en gingen dus naar het dorp van Basilio ; want de deugdzame en verstandige armen hebben evenzeer aanhangers die hen volgen, vereeren en voorstaan, als de rijken er hebben, die hen vleien en vergezellen. Zij
namen Don Quichote met zich mede, hem achtende als een dapper man en
met haar op de tanden. Alleen Sancho's ziel betrok, daar hij zich in de on-
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mogelijkheid zag te wachten op den luisterrijken maaltijd en de feesten van
Camacho, welke tot aan den nacht duurden, en zoo volgde hij gedrukt en
treurig zijn heer, die met het gezelschap van Basilio heenging, en liet de vleeschpotten van Egypte achter zich, ofschoon hij ze in zijn ziel medevoerde, terwijl
hun bijna opgegeten en verdwenen schuim, dat hij in de pan medenam, hem
de heerlijkheid en den overvloed voorstelde van het goed, dat hij verloor ; en
zoo volgde hij, slecht geluimd en peinzend, ofschoon vrij van honger, zonder
van het grauwtje af te stijgen, de voetstappen van Rosinante.

HOOFDSTUK XXII.
Waarin het groote avontuur van het hol van Montesinos, gelegen
in het hart van de Mancha, verhaald wordt, dat de dappere
Don Quichote van de Mancha gelukkig voleindigde.
Groot en rijkelijk was het onthaal, dat de jonggehuwden Don Quichote aandeden, verplicht als zij zich gevoelden, door de proeven, welke hij gegeven had
in het verdedigen hunner zaak, en even hoog als zijn dapperheid prezen zij
zijn verstand, hem houdende voor een Cid in den oorlog en voor een Cicero
in welsprekendheid. De goede Sancho koesterde zich drie dagen lang ten koste
van de jonggehuwden, van wie men vernam, dat het zich toebrengen eener
voorgewende wonde geen list was, met de Schoone Quiteria afgesproken, maar
een kunstgreep van Basilio, die er juist dien goeden uitslag van verwachtte,
welken men gezien had. Weliswaar bekende hij, dat hij zijn denkbeeld aan
eenige zijner vrienden medegedeeld, opdat zij te geschikter tijde zijn plan zouden
begunstigen en zijn bedrog bevestigen.
Het kan noch moet bedrog genoemd worden," zeide Don Quichote, „wat
een eerlijke zaak ten doel heeft, en het huwelijk der minnenden was het uitmuntendste doeleinde ; doch neemt in acht, dat de grootste vijand, dien de
liefde heeft, de honger is en de voortdurende behoeftigheid, want de liefde is
geheel blijdschap, vroolijkheid en tevredenheid , te meer wanneer de minnaar in
het bezit is van het beminde voorwerp, terwijl haar tegenovergestelde en verklaarde vijandinnen zijn de behoefte en de armoede ; dit alles zeide ik opdat
mijnheer Basilio zou uitscheiden met het beoefenen der bekwaamheden, welke
hij kent, en welke, ofschoon zij hem roem verwerven, hem geen geld gaven,
en dat hij zich mocht toeleggen om zich een bestaan te verschaffen door geoorloofde en achtenswaardige middelen, welke nooit ontbreken aan voorzichtige
en arbeidzame lieden. De geëerde arme (indien het mogelijk is, dat de arme
geëerd zij) bezit een dierbaar pand in een schoone vrouw, zoodat, wanneer men
hem haar ontneemt, men hem de eer ontneemt en die doodt. De schoone en
geëerde vrouw, wier man arm is, verdient bekranst te worden met de lauweren
en palmen der overwinning. De schoonheid op zichzelf trekt de genegenheid
aan van iedereen, die haar ziet en leert kennen, en als op een lokaas strijken
de koningsarenden en hoogvliegende vogelen er op neder ; maar paart zich aan
zulk een schoonheid behoefte en bekrompenheid, dan tasten ook de raven haar
aan en de reigers en andere roofvogels, en zij, die tegen zooveel aanvallen
„
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vaststaat, verdient wel de kroon haars mans te heeten. Zie, verstandige Basilio,
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voegde Don Quichote er bij, „het was het gevoelen van ik weet niet welken
wijze, dat er in de geheele wereld slechts ééne goede vrouw was, en hij raadde
aan, dat iedereen zou denken en gelooven, dat die eenige goede de zijne was,
en zoo zou hij tevreden leven. Ik ben niet gehuwd en het is mij tot heden
niet in de gedachten gekomen te huwen en toch zou ik mij durven vermeten
raad te geven aan wie er mij om vroeg omtrent de wijze, waarop men de vrouw
moest zoeken, met welke men wilde trouwen. Vooreerst zou ik hem aanraden,
meer op den goeden naam te letten dan op de bezittingen, want de goede
vrouw verkrijgt den goeden naam niet alleen door goed te zijn, maar ook door
het te schijnen, want veel meer toch benadeelen de eer der vrouwen hare openlijke lichtzinnigheden en vrijheden, dan hare geheime slechtheden. Brengt gij een
goede vrouw in uw huis, dan zal het haar gemakkelijk zijn het in die goedheid
te bewaren en zelfs te verbeteren ; maar is zij slecht, dan zal hare verbetering
u moeite kosten, want het is niet heel gemakkelijk van het eene uiterste over
te gaan tot het andere : ik zeg niet, dat het onmogelijk is, maar ik houd het
voor moeilijk."
Sancho hoorde dat alles en zeide bij zichtelven : „Mijn meester zegt als ik
over ernstige dingen praat dat ik wel een preekstoel in mijn handen zou kunnen
nemen en doortrekken om mooie dingen te preeken ; en ik zeg van hem, dat, als
hij begint spreuken aan een te rijgen en raad te geven, hij niet alleen een
preekstoel in zijn handen kan nemen, maar twee aan elken vinger en loopen
over de pleinen zooveel als u maar belieft. De duivel hale die dolende ridderschap, waardoorgij zooveel dingen weet ! ik dacht in mijn ziel, dat hij alleen
kon weten wat zijn ridderzaken aanging, maar er is niets, waarin hij niet pikt
,

en zijn lepel niet steekt."
Sancho mompelde dit eenigszins; zijn heer hoorde het half en vroeg hem :
Wat mompelt gij, Sancho ?"
„Ik zeg niets en ik mompel over niets," antwoordde Sancho : ,,ik was alleen
bezig bij mijzelven te zeggen , dat ik wel zou hebben willen hoorgin wat u daar
gezegd heeft, vóór ik trouwde, want dan zou ik misschien nu zeggen : de vrije
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os likt zich goed."
,,Is uw Theresia dan zoo kwaad, Sancho ?" vroeg Don Quichote.
Zij is niet heel kwaad," antwoordde Sancho, „maar zij is niet heel goed ook,
ten minste niet zoo goed als ik wel wenschte."
,,Gij handelt slecht, Sancho," zeide Don Quichote, „met kwaad te spreken
van uw vrouw, die toch de moeder is van uwe kinderen."
„ Wij zijn elkander niets schuldig," antwoordde Sancho, „want ook zij spreekt
kwaad van mij, wanneer het haar lust ; bijzonder als zij jaloersch is, want dan
moge Satan zelf haar verdragen !"
Kortom, drie dagen verbleven zij bij de jonggehuwden, waar zij onthaald en
bediend werden als koningen. Don Quichote verzocht den baccalaureus hem
een gids te bezorgen, die hem den weg wees naar het hol van Montesinos,
want hij wenschte zeer er binnen te gaan en met eigen oogen te zien, of de
wonderen waar waren, welke men er in die streek van verhaalde. Deze beloofde
hem een neef van hem te geven, een student en die zeer veel behagen had in
het lezen van ridderromans; deze zou hem met alle liefde voor de monding van
het hol zelf plaatsen en hem ook de poelen van Ruidera aanwijzen, evenzeer
vermaard in de geheele Mancha en zelfs in geheel Spanje ; hij zeide hem, dat
hij een aangenaam onderhoud met hem zou hebben, daar het een jonkman was t
die boeken verstond te maken voor de drukpers en ze op te dragen aan prinsen.
;,
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Kortom, de neef kwam, op een zwangere ezelin, wier zadel bedekt was met een
met passement omboord kleedje of zeiltje. Sancho zadelde Rosinante en tuigde
het grauwtje op, voorzag zijn knapzak, welken die van den "neef, ook wel voorzien, gezelschap hield, en na zich Gode! aanbevolenen van allen afscheid genomen te: hebben, begaven zij zich op weg, de richting nemende van het vermaarde hol van Montesinos.
Onderweg vroeg Don Quichote aan den neef., van welken aard zijn letteroefeningen, zijn vak en zijn studiën waren ?
Hierop antwoordde hij, dat zijn vak de letterkunde was, zijn oefeningen en
studiën boeken te maken voor de drukpers, alien van groot voordeel en niet
minder tijdkorting voor het publiek ; dat een daarvan was getiteld over de livreien,
waarin hij zevenhonderd-en-drie livreier...afschildert met hare kleuren, deviezen
en cijfers, waaruit de hovelingen in tijden van feesten en vermakelijkheden
konden krijgen en nemen, welke zij wilden, zonder haar bij iemand te loopen
bedelen, of zich, zooals men zegt, de hersenen te pijnigen om haar te krijgen
overeenkomstig hun wenschen en bedoelingen : want ik geef den jaloerschen,
den versmaden, den vergetenen en den afwezigen dezulke, die hun beter passen
dan een zijden kous. Ik heb ook nog een boek, dat ik zal noemen Metamorphoseos, of de Spaansche Ovidius, van eene nieuwe en zeldzame vinding, want
daarin, Ovidius in het boertige navolgend, schilder ik wie de Giralda van Sevilla
was en de Engel van de Magdalena ; wat het riool van Vecinguerrs van Cdrdova, wie de Stieren van Guisando, de Sierra Morena, de fonteinen van Laganitos en Lavapies te Madrid, niet vergetende die van de Luis, die van het Gulden
Riool en van de Priorin, en dat alles met zijn allegoriën, spreuken en overdrachten,
zoodat zij tegelijkertijd vermaken, verbazen en onderrichten. Ik ben aan nog
een ander boek bezig, dat ik noem (Supplement bij Virgilius Polydorus," dat
-

handelt over de uitvinding der dingen, en eene groote geleerdheid en studie
vorderde, daar ik de dingen van groot gewicht, van welke Polydorus naliet te
spreken, uitmaak en uitleg in een aangenamen stijl. Virgilius vergat ons uit te
leggen, wie de eerste was, die een verkoudheid had in de wereld, en de eerste,
die kwikwrijvingen aanwendde om zich van de Fransche ziekte te genezen : ik
verklaar dat letterlijk en ik voeg er het gezag bij van meer dan vijf-en-twintig
schrijvers, zoodat u kan zien, of ik goed gewerkt heb en of zulk een boek niet
nuttig zal zijn voor de geheele wereld."
Sancho die zeer oplettend had geluisterd naar de woorden van den neef, vroeg
hem nu : «Zeg mij, mijnheer, zoo waar God u een goed handje mag helpen in
het drukken uwer boeken, zoudt gij mij ook weten te zeggen, en zeker weet gij
dat, daar gij alles weet : wie was de eerste, die zich het hoofd krabde ? ik voor
mij denk, dat het onze vader Adam moet geweest zijn.
(Dat zal wel zoo zijn," antwoordde de neef, (want Adam had zonder eenigen
twijfel een hoofd en haren, en daar hij de eerste mensch op de wereld was, zal
hij zich soms wel eens gekrabd hebben.'
tDat geloof ik ook," antwoordde Sancho (maar zeg mij nu eens: wie was
de eerste buitelaar op de wereld?'

(In waarheid4 broeder,' antwoordde de neef, tik zou het op het oogenblik
niet weten te zeggen, vóór ik het bestudeerd heb : ik zal het bestudeeren, zoodra
ik kom waar ik mijn boeken heb, en ik zal u voldoen als wij elkander terugzien,
want dit zal de laatste keer wel niet zijn."
(Wel kijk, mijnheer,' hervatte Sancho, (doe daar geen moeite voor, want ik
ben daar zooeven gekomen op hetgeen ik u gevraagd heb : weet, dat de eerste
.
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buitelaar der wereld Lucifer was, toen men hem uit den hemel wierp of stortte
en hij nedergebuiteld kwam in den afgrond.»
Gij hebt gelijk, vriend,» hernam de neef; en Don Quichote zeide ; «Deze
vraag en dit antwoord is niet van u, Sancho gij hebt ze iemand hooren zeggen.
«Zwijg, mijnheer,' hervatte Sancho : «want, op mijn woord, als ik aan het
vragen en antwoorden ga, scheid ik niet uit tot morgen. Neen, om dwaasheden
te vragen en gekheden te antwoorden behoef ik geen hulp bij de buren te
gaan vragen.»
«Gij hebt meer gezegd, Sancho, dan gij wel weet,» vervolgde Don Quichote,
«want er zijn er sommigen, die zich vermoeien om dingen te weten en uit te
maken, welke, als zij geweten en uitgemaakt zijn, geen duit waard zijn voor het
verstand of voor het geheugen.»
Onder deze en andere koddige gesprekken ging die dag voorbij, en des nachts
namen zij hun intrek in een dorpje, waar de neef tot Don Quichote zeide, dat
van daar tot aan het hol van Montesinos niet meer dan twee mijlen waren, en
als hij besloten was er binnen te gaan, het noodig was zich van touwen te
voorzien, om zich vast te binden en te laten afzakken in de diepte. Don Quichote zeide, dat, al kwam hij aan den afgrond, hij moest zien, waar het op uitkwam, en zoo kochten zij ongeveer honderd ellen touw ; den volgenden dag om
twee uren na den middag kwamen zij aan het hol, waarvan de monding ruim
en breed is, maar vol doornstruiken en wilde vijgeboomen, en distels en braamstruiken, zoo dicht en ingewikkeld, dat zij haar geheel verbergen en bedekken.
Toen zij haar zagen, stegen de neef, Sancho en Don Quichote af, welken laatste de twee anderen aanstonds heel stevig met het touw vastbonden. Terwijl
men hem stevig omgordde, zeide Sancho tot hem : «Mijnheer, zie wel toe wat
gij doet : ga u toch niet levend begraven, noch u begeven waar gij op een flesch
gelijkt, die men in een put zet om te verkoelen ; waarlijk, het gaat u niet
aan en het raakt u niet, de onderzoeker te wezen van dit ding, dat erger moet
zijn dan een kerkerhol.»
«Bind maar en zwijg,» antwoordde Don Quichote, «want zulk een onderneming als deze, vriend Sancho, was voor mij weggelegd.»
Daarop zeide de gids : «Ik smeek u, mijnheer Don Quichote, kijk goed en beschouw met honderd oogen wat daar binnen is, misschien zullen er dingen in
zijn, die ik in het boek mijner Gedaanteverwisselingen kan vermelden:»
«De trom is in handen, die er goed op weten te spelen,» antwoordde Sancho.
Dit gezegd zijnde en het binden van Don Quichote afgeloopen, (wat niet geschiedde op het harnas, maar op den wapenrok), zeide Don Quichote : «Wij zijn
onnadenkend geweest met ons niet te hebben voorzien van een schelletje, om
aan mij vast te binden met ditzelfde touw, door welks geluid men kon hooren,
dat ik nog steeds daalde en in leven was ; maar daar dit nu niet mogelijk is,
zij het in Gods hand, die mij leidt!»
En daarop knielde hij neder, zond zachtjes een gebed ten hemel, God biddende, hem te helpen en te beschermen in dit blijkbaar gevaarlijke en nieuwe
avontuur ; daarna zeide hij met luider stem : «0 meesteres mijner daden en bewegingen, zeer vermaarde en onvergelijkelijke Dulcinea van Toboso, als het mogelijk is, dat de gebeden en smeekingen van dezen uwen gelukkigen minnaar u
ter oore komen, bid ik u bij uw ongehoorde schoonheid : verhoor ze ! ze zijn
geen andere, dan dat ik u bid ; weiger mij uwe gunst en bescherming niet, thans
nu ik haar zoozeer noodig heb. Ik ga mij nederstorten, afdalen en doen verzwelgen in den afgrond, die zich hier voor mij vertoont, alleen opdat de wereld
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erkenne dat, wanneer gij mij begunstigt, er niets onmogelijks is, dat ik niet
onderneem en volvoer.)
Dit zeggende, trad hij nader bij het hol en zag dat het niet mogelijk was, er
zich in af te laten zakken, noch gelegenheid te krijgen om er in te komen, dan
met kracht van armen of met degenhouwer, en dus zijn degen trekkende, begon hij
wat weg te hakken en af te snijden van die braamstruiken, die aan de monding
van het hol groeiden, op welk gedruisch en gerucht er een oneindig
aantal zeer groote raven en bonte kraaien uitkwamen, zoo dicht op elkander
en met zooveel snelheid, dat zij Don Quichote op den grond wierpen ; en ware
hij even sterk aan voorteekens gehecht als hij een Katholiek Christen was, dan
zou hij het. voor een slecht teeken gehouden en er van afgezien hebben, zich
in een dergelijke plaats op te sluiten. Eindelijk stond hij op, en ziende dat er
geen raven of andere nachtvogels meer uitkwamen, zooals de vledermuizen
waren, die er onder de raven mede uitvlogen, vierden de neef en Sancho het
touw en lieten hem afzakken naar den bodem van het vervaarlijke hol ; bij het
binnengaan zeide Sancho, hem zijn zegen gevende en duizend kruisen over
hem makende : «God geleide u, en de Rots van Frankrijk, benevens de Drieeenheid van Gaëta, bloem, room en schuim van de dolende ridders ! Daar gaat
gij, voorvechter der wereld, stalen hart, bronzen arm ! God geleide u andermaal
en brenge u vrij, gezond en zonder letsel tot dit levenslicht weder, dat gij verlaat om u te begraven in de duisternis, welke gij zoekt.» Bijna dezelfde gebeden en smeekingen uitte de neef. Don Quichote daalde, steeds roepend, dat
men hem touw en meer touw zou geven, en zij gaven het hem langzamerhand;
en toen het geroep, dat uit de nauwe opening van het hol opsteeg, niet langer
gehoord werd, hadden zij de honderd ellen touw reeds afgewonden. Zij waren
van gevoelen Don Quichote weder op te hijschen, daar zij hem geen touw
meer konden geven ; toch wachtten zij ongeveer een half uur, na verloop van
welken tijd zij het touw weder opwonden met veel gemak en zonder eenig gewicht, een teeken, dat hen zich verbeelden deed, dat I)on Quichote er in achter
bleef. Sancho, dit geloovende, weende bitter en trok met allen spoed, om te
weten wat er van was ; maar toen zij naar hun meening tot weinig meer dan
tachtig ellen gekomen waren, voelden zij zwaarte, waarover zij zich uitermate
verblijdden. Eindelijk, op tien ellen zagen zij duidelijk Don Quichote, dien
Sancho deze woorden toeriep : «Welkom, welkom, mijnheer! wij dachten reeds,
dat gij daar bleeft ter voortplanting;• — maar Don Quichote antwoordde geen
woord en toen zij er hem uithaalden, zagen zij dat zijn oogen gesloten waren
met alle teekenen van te slapen. Zij legden hem op den grond neder en maakten hem los, maar hij werd niet wakker. Zij keerden hem zoo dikwijls om en
weder om, en schudden en bewogen hem zoo, dat hij, na verloop van een
goede poos, tot zichzelf kwam, zich frisch uitrekkend, alsof hij uit een zwaren
en diepen slaap was wakker geworden ; en links en rechts kijkend, alsof hij
verbijsterd was, zeide hij : «God vergeve het u, vrienden, dat gij mij uit het
genoegelijkste en aangenaamste leven en gezicht hebt gehaald, dat eenig sterveling gezien en beleefd heeft. Inderdaad, nu zie ik volkomen in, dat al de genoegens van dit leven voorbijgaan als een schaduw en een droom, of verwelken
als de bloemen des velds. 0 ongelukkige Montesinos ! o zwaargewonde Durandae!
a rampspoedige Belerma! o tranenrijke Guadiana ! en gij ellendige dochters
van Ruidera, die in uwe wateren dengene vertoont, welke uwe schoone oogen
beweenden !,
Met groote opmerkzaamheid luisterden de neef en Sancho naar de woorden
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van Don Quichote, die ze uitte alsof hij ze met matelooze smart uit zijn ingewanden haalde. Zij smeekten hem, hun te verklaren wat hij zeide en hun te
verhalen, wat hij in die hel gezien had.
«Noemt gij het eene hel ?» zeide Don Quichote : «noemt het zoo niet, want
het verdient zulks niet, gelijk gij aanstonds zult hooren.»
Hij verzocht, dat zij hem iets te eten zouden geven, daar hij grooten honger.
had. Zij spreidden het zeiltje van den neef op het groene gras, kregen den
spijsvoorraad uit hun knapzakken en met hun drieën gezellig nedergezeten
zijnde, middagmaalden en avondmaalden zij te gelijk. Het zeiltje opgenomen
zijnde, riep Don Quichote van de Mancha : «Niemand sta op ! kinderen, luistert
allen naar mij !»

HOOFDSTUK XXIII.
Van de wonderlijke zaken, welke de dwaze Don Quichote vertelde,
gezien te hebben in het diepe hol van Montesinos, en die echter
zoo onmogelijk en wonderbaarlijk zijn, dat men geneigd is,
dit avontuur als onecht te beschouwen.
Het zal vier uren in den namiddag geweest zijn, toen de zon, door wolken
bedekt, met karig licht en gematigde stralen, gelegenheid gaf aan Don Quichote,
om !zonder hitte en last zijn beide aanzienlijke hoorders te verhalen wat hij in
het hol van Montesinos gezien had ; en hij begon als volgt :
(Op ongeveer twaalf of veertien manslengten van de diepte van dit hol bevindt zich ter rechter zijde een holte en ruimte, groot genoeg om een grooten
wagen met zijn muildieren te kunnen bevatten. Er schijnt een weinig licht in
door eenige spleten of reten, die er van verre op uitkomen, open zijnde aan
de oppervlakte der aarde. Deze holte en ruimte bemerkte ik op een oogenblik,
dat het mij reeds ging vermoeien en verdrieten, mij, hangend en afzakkend
langs het touw, door die duisternis naar beneden te zien dalen, zonder een
zekeren en bepaalden weg te volgen ; daarom besloot ik er binnen te gaan en
een weinig uit te rusten. Ik schreeuwde u het verzoek toe, dat gij geen touw
meer zoudt afwinden, voordat ik het u zeide, maar gij moet mij niet gehoord
hebben. Ik wond het touw op, dat gij mij toezondt, en er een kluwen van
gemaakt hebbende, ging ik er op zitten in diepe gepeinzen, overleggend wat
ik doen moest om op den bodem neder te dalen, nu ik niemand had om mij
te ondersteunen. Terwijl ik mij in deze gedachten en onzekerheid bevond,
overviel mij plotseling en zonder dat ik het bevorderde, een zeer diepe slaap,
en toen ik er het minst aan dacht, zonder te weten hoe of wat, ontwaakte rik
er uit en bevond ik mij midden in de schoonste, aangenaamste en liefelijkste
wandelplaats, welke de natuur kan vormen of de vernuftigste menscheljke verbeelding zich voorstellen. Ik wreef mijn oogen uit en zag, dat ik niet sliep, maar
wezenlijk wakker was. Toch betastte ik mijn hoofd en borst, om mij te overtuigen, of
ik het zelf was, die zich daar bevond, dan wel een ijdel en nagebootst: spook,
maar de aanraking, het gevoel, de juiste redeneeringen, welke ik bij mij zelven
hield, overtuigden mij, dat ik toenmaals dezelfde was, die ik thans ben. Weldra bood zich aan mijn gezicht een koninklijk en kostbaar paleis of kasteel
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aan, waarvan de muren van doorschijnend en helder kristal schenen gemaakt
te zijn. Er openden zich twee groote deuren, en ik zag daaruit een eerbiedwaardig grijsaard komen en tot mij naderen, omhangen met een paarschlakenschen mantel, die over den grond sleepte ; om zijn schouders en borst droeg
hij een groen satijnen collegiemanteltje ; zijn hoofd dekte eene zwarte Milaneesche muts en zijn sneeuwwitte baard hing over zijn gordel heen ; hij was geheel ongewapend, maar had een rozenkrans in zijn hand met kralen, grooter
dan middelmatige noten, en de tienden evenzoo als middelmatige struiseieren ;
zijn houding, zijn gang ,.. zijne deftigheid en zijn statig voorkomen, iedere zaak
op zich zelve en allen bij elkander brachten :mij in verbazing en verwondering.
Hij kwam tot mij, en het eerste wat hij deed was mij hartelijk te omhelzen;
daarna zeide hij : Sedert lang reeds, dappere ridder Don Quichote van de
Mancha, verwachten wij, die hier in deze eenzaamheid betooverd verwijlen, u
te zien, opdat gij der wereld kennis geeft van hetgeen het diepe hol bevat en bedekt,
waardoor gij hier binnen zijt gekomen en dat het hol van Montesinos genoemd
wordt : een bedrijf, alleen bewaard om ondernomen te worden door uw onverwinbaar hart en uw verbazingwekkende ziel. Kom met mij, zeer vermaarde
heer, ik wil u de wonderen toonen, welke dit doorschijnend kasteel bevat,
waarvan ik de slotvoogd en de voortdurende bewaker ben, want ik ben dezelfde Montesinos aan wien het hol zijn naam ontleent.»
Nauwelijks zeide hij mij, dat hij Montesinos was, of ik vroeg hem, of het
waar was, wat in de wereld daarboven verhaald werd, dat hij met een kleinen
dolk het hart van zijn grooten vriend Durandal midden uit diens borst had
gehaald en het gebracht naar jonkvrouw Belerma, gelijk hij het hem gelast had
'in zijn stervensuur.
Hij antwoordde mij, dat men in alles de waarheid zeide, behalve wat den
dolk betreft, daar het geen dolk was, ook geen kleine, maar een fijne ponjaard.
nog scherper dan een els. (Die ponjaard,» zeide Sancho, tzal geweest zijn van
Raymond van Hoces, den Sevillaan. '
(Dat weet ik niet,» vervolgde Don Quichote, t maar hij zal van dien ponjaardmaker wel niet geweest zijn, want Raymond van Hoces was van gisteren ;
maar het volkomen uitmaken dezer zaak is van geen belang, en verwart noch
verandert de waarheid en het verband der geschiedenis.»
tDat is zoog antwoordde de neef, ga voort, mijnheer Don Quichote, watit
ik luister naar u met het grootste genoegen der wereld.'
(Met geen minder vertel ik het,» antwoordde Don Quichote; ten zoo zeg ik,
adat de eerbiedwaardige Montesinos mij geleidde in het kristallen paleis, waar
in een benedenzaal, uitermate koel en geheel van albast, eene marmeren grafstede stond, met groote kunst gehouwen, waar ik bovenop een ridder uitgestrekt zag in zijn volle lengte, niet gemaakt van brons, of van marmer, of van
jaspis, gelijk men ze pleegt te hebben op andere grafsteden, maar van echt
vleesch en van echte beenderen. Zijn rechterhand (welke naar het mij voorkomt eenigszins ruig was en gespierd een teeken, dat haar eigenaar zeer krachtvol was) lag boven op de plaats van het hart, en vOOr ik iets aan Montesinos
vroeg, zeide deze mij, ziende, dat ik verwonderd naar den man op het graf
leek: iDit is mijn vriend Durandal, bloem en spiegel der verliefde en dappere ridders van zijn tijd ; hem houdt hier betooverd, zooals hij mij houdt en
vele handere personen van beiderlei kunne. Merlin, die Fransche toovenaar, dien
'men een zoon des duivels zegt te zijn ; en wat ik geloof is, dat hij geen zoon
des duivels was, maar dat hij , zooals men zegt, nog iets meer wist dan de
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duivel. Hoe of waarom hij ons betooverde, weet niemand en hij zelf zal het
zeggen als de tijd gekomen is, die niet ver meer af is naar ik mij verbeeld.
Wat mij verwondert is, dat ik zoo zeker weet als het thans dag is, dat Durandal zijn zijn leven eindigde in mijn armen, en dat ik hem, toen hij dood
was, zijn hart uitsneed met mijn eigen handen. en in waarheid het moest wel
twee pond wegen, want volgens de natuuronderzoekers is hij, die een groot
hart heeft, begaafd met grootere dapperheid dan hij, die een klein heeft. En
daar dit zoo is en deze ridder werkelijk stierf, hoe klaagt en zucht hij dan nu
van tijd tot tijd, alsof hij levend ware ?»
Toen hij dit gezegd had, riep de ellendige Durandal met luider stem het
volgende :
tO mijn vriend Montesinos,
Hoor mijn laatste bede :
Als ik ben gestorven
En mijn ziel van 't lijf gescheiden,
Breng dan mijn trouw hart
Daar waar Belerma verblijft
Uit de borst het mij ontnemend
Met een dolk of met een ponjaard.)
Toen de eerbiedwaardige Montesinos dit hoorde, knielde hij neder voor den
bedroefden ridder en sprak met tranen in de oogen tot hem : Heer Durandal,,
mijn liefste neef, reeds deed ik wat gij mij belastte op den bitteren dag van
ons verderf; ik ontnam u uw hart zoo goed als ik kon, zonder dat ik er het
kleinste stukje van in uw borst liet zitten ; ik reinigde het met een zakdoek
met smalle kantjes ; ik vertrok er in allerijl mede naar Frankrijk, nadat ik u
eerst in den schoot der aarde had nedergelegd met zooveel tranen dat zij voldoende waren om mijn handen te wasschen en mij N an het bloed te reinigen,
dat haar aankleefde door in uw ingewanden te hebben gewroet ; en tot meerder
bewijs, neef van mijn hart, in het eerste dorp, waar ik aankwam, nadat ik
Roncevalles verlaten had, deed ik een weinig zout in uw hart, opdat het niet
onaangenaam zou rieken en het, zooal niet versch, dan toch ingemaakt in de
tehenwoordigheid van jonkvrouwe Belerma zou komen, die met u, en met mij,
en met Guadiana, uw schildknaap, en met de gezelschapsdame Ruidera en hare
zeven dochters en twee nichten, en met vele andere uwer bekenden en vrienden de
wijze Merlin hier reeds sedert vele jaren betooverd houdt; en ofschoon zij over de
vijfhonderd zijn, is nog niemand onzer gestorven; alleen ontbreekt Ruidera met hare
dochters en nichten, welke, daar zij zoo weenden, Merlin, uit medelijden, dat hij me t
haar moet gehad hebben, veranderd heeft in even zoo vele poelen, welke men thans
in de wereld der levenden en in de provincie van de Mancha noemt de poelen
van Ruidera ; de zeven behooren aan de koningen van Spanje, en de twee
nichten aan de ridders van een zeer heilige orde, welke men die van St. Jan
noemt. Guadiana, uw schildknaap, eveneens uwe ramp beweenende, werd veranderd in een stroom, naar zijn naam genoemd ; doch toen hij aan de oppervlakte der aarde kwam en weder de zon des hemels zag, was het leed zoo
groot, dat hij gevoelde van te zien, dat hij u verliet, dat hij zich bedolf in de
ingewanden der aarde. Daar het echter niet mogelijk is na te laten zijn natuurlijken loop te volgen, komt hij van tijd tot tijd voor den dag en vertoont zich
waar de zon en de menschen hem zien kunnen. De zooeven genoemde poelen
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zenden hem gestadig hun wateren toe, met welke en met vele andere, die tot
hem komen, hij statig en groot Portugal binnentreedt. Maar met dat al, waar
hij ock henengaat toont hij zijn droefheid en zwaarmoedigheid, en stelt hij er
geen prijs op, in zijn wateren lekkere visschen te voeden, maar slechts grove
en smakelooze, zeer verschillend van die van den gouden Taag. Wat ik u
heden zeg, neef, heb ik u reeds dikwijls gezegd, en daar gij mij niet antwoordt
verbeekl ik mij, dat gij mij geen geloof schenkt of mij niet hoort, waarover ik
zoovee. verdriet heb als God weet. Eéne nieuwstijding wil ik u heden geven,
welke, al dient zij ook niet tot verlichting uwer smart, haar toch ook niet zal
vermeerderen. Weet, dat gij hier in uw tegenwoordigheid hebt (open uw oogen
en gij zult het zien) den grooten ridder, van wien de wijze Merlin zulke groote
zaken zeeft geprofet€erd : Don Quichote van de Mancha meen ik, die opnieuw
en beter dan in de verleden eeuwen in de tegenwoordige de reeds vergeten
dolende ridderschap weder heeft opgewekt ; door wiens tusschenkomst en gunst
het zot kunnen zijn, dat wij onttooverd werden : groote daden toch zijn voor
de groote mannen weggelegd.»
tEn a. is dit ook zoo niet,» antwoordde de droevige Durandal met een zwakke
en zachte stem ; tal is dit ook zoo niet. neef, ik zeg : passen en de kaarten
schudden!) En zich op zijde wendende, keerde hij terug tot zijn gewoon stilzwijgen, zonder een woord verder te spreken. Hierop hoorde men een groot
geschrei en geween, vergezeld van diepe zuchten en angstige snikken. Ik wendde
mijn hoofd om en zag door de kristallen wanden, dat door een andere zaal
een optocht voorbijging van twee reeksen zeer schoone jonkvrouwen, allen in
rouwgewaad gekleed met witte tulbanden op het hoofd naar Turksche wijze.
Aan het uiterste einde der reeksen liep een dame, eveneens in het zwart gekleed, met eene witte hangkap, zoo slepende en lang, dat zij den vloer kuste.
Haar tulband was tweemaal grooter, dan de grootste van een der andere ; hare
wenkbrauwen waren aaneengegroeid, haar neus eenigszins plat, haar mond groot,

maar met roode lippen, hare tanden, welke zij soms vertoonde, bleken niet
voltallig te wezen en ongeregeld, schoon zij zoo wit waren als geschilde amandelen ; zij droeg in haar handen een fijnen linnen doek en daarin, naar ik kon
waarnemen, eer, hart van mumievleesch, zoo droog en ingemaakt zag het er
uit. Montesinos zeide mij, dat al die personen van den optocht dienaressen
waren van Durandal en van Belerma, die daar met haar heer en vrouw betooverd waren, qn dat de laatste, die het hart in den doek op hare handen
droeg, jonkvrouw Belerma was, welke met hare jonkvrouwen vier dagen 's weeks
dien optocht hield, waarbij zij lijkzangen zongen, of om beter te zeggen schreiden,
over het lichaam en over het droevige hart van zijn neef; en dat als zij mij
eenigszins leelijk was toegeschenen, of niet zoo schoon als zij er den naam van
had, de reden lag in de slechte nachten en nog ergere dagen, welke zij in die
betoovering doorbracht, zooals men kon zien aan de kringen rond hare oogen
en haar ziekelijke kleur ; hare bleekheid en die kringen komen niet van dat zij
toevallig de tijdelijke kwaal heeft, aan de vrouwen eigen, want sedert vele
maanden, ja zelfs jaren heeft zij die niet, maar van de smart, welke haar hart
gevoelt over hetgeen zin gestadig in hare handen houdt, wat voor haar de ramp
van haren ongelukkigen minnaar hernieuwt en in het geheugen terugbrengt :
ware dit zoo niet, dan evenaarde de groote Dulcinea van Toboso, zoo gevierd
in al deze streken en zelfs in de geheele wereld, haar nauwelijks in schoonheid,
bevalligheid en bekoorlijkheid.)
tZacht wat,» zeide ik hier, tzacht wat, mijnheer Don Montesinos ! verhaal
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uw geschiedenis zooals het behoort ; gij weet wel, dat elke vergelijking hatelijk
is en dus is er geen reden om iemand met iemand te vergelijken ; de ongehuwde
Dulcinea van Toboso is die zij is, en jonkvrouw Donna Belerma is, die zij is,
en die zij geweest is, en hierbij blijve het!,
Waarop hij mij antwoordde : MMijnheer Don Quichote, vergeef mij ! ik )eken,
dat ik niet goed handelde en sprak, toen ik zeide, dat jonkvrouw Drlcinea
nauwelijks junkvrouwe Belerma zou evenaren, want het ware mij genoeg, dat ik
door ik weet niet welke gissingen begrepen had, dat u haar ridder is, om mij
de tong te hebben afgebeten, vóór ik haar met iets anders zou hebben vergeleken, dan met den hemel zelf.,
tMet deze voldoening, welke mij de groote Montesinos gaf, werd mijl hart
gerustgesteld van den schok, dien ik ontving, toen ik hoorde dat men mijn
meesteresse vergeleek met Belerma.)
tEn ik verwonder mij ook,>' zeide Sancho, cdat u niet op den ouden vent
aanvloog en hem al zijn beenderen in elkander trapte en zijn baard uitplukte
zonder er een haar in te laten zitten.,
tNeen, vriend Sancho,) antwoordde Don Quichote, «het stond mij niet wel,
zulks te doen, want wij zijn allen verplicht de grijsaards te eerbiediger, al zijn
het ook geen ridders, maar voornamelijk hen, die dit zijn en betooverd zijn ;
ik weet wel, dat wij elkander niets ; schuldig bleven in vele andere ragen en
antwoorden, die wij elkander deden.)
Hierop zeide de neef: Ik begrijp niet, mijnheer Don Quichote, hce u in zulk
een korte tijdruimte, als gij daar beneden waart, zooveel dingen gezien hebt en
zooveel hebt gesproken en geantwoord.
Hoe lang is het geleden, dat ik nederdaalde ?" vroeg Don Quichote.
Weinig meer dan een uur," antwoordde Sancho.
Dat kan niet zijn," hervatte Don Quichote, „want daar zag ik den nacht
aankomen en het werd er weder nacht en morgen driemalen, zoodat ik naar
mijn berekening drie dagen 4y verwijld heb in die verwijderde en voor ons verborgen gewesten."
Mijnheer zal de waarheid wel zeggen," hernam Sancho, „want daar al de
zaken, welke hem zijn overkomen, bij betoovering gingen, za' misschien wat
ons een uur toeschijnt, daar drie dagen met hun nachten schijnen te wezen."
,,Zoo zal het zijn," antwoordde Don Quichote.
En heeft u wel gegeten in al dien tijd, mijnheer ?" vroeg de neef.
,,Ik heb geen kruimel gebruikt," antwoordde Don Quichote, „ik heb ook geen
honger gehad. en er zelfs niet aan gedacht."
En eten betooverde lieden ?" vroeg de neef.
Neen," antwoordde Don Quichote ; „zij hebhen ook geen Dntlasting, ofschoon
men gelooft, dat hun nagels, baard en haren groeien."
En slapen soms de betooverden, mijnheer ?" vroeg Sancho.
Wel zeker niet," antwoordde Dong Quichote ; „ten minste in die drie dagen,
die ik bij hen vertoefd heb, heeft niemand een oog gesloten en ik evenmin."
Hier past; goed het spreekwoord," zeide Sancho, „van waar men mede omgaat, wordt men mede besmet : ga u maar om met nuchteren en wakende betooverde lieden, 't is voorwaar geen wonder, dat gij niet eet of slaapt, zoolang
gij met hen verkeert ; maar vergeef mij, mijnheer, wanneer ik u zeg, dat van
alles wat gij mij hier gezegd hebt, hale mij God ! ik had haast gezegd de duivel !
als ik er iets van geloof."
Hoe niet ?" vroeg de neef: „kon mijnheer Don Quichote dan liegen ? die,
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al wilde hij, geen gelegenheid gehad heeft om zulk een aantal leugens samen
te stellen en uit te denken."
Ik geloof niet, dat mijnheer liegt," antwoordde Sancho.
„Zoo niet, wat gelooft gij dan?" vroeg Don Quichote hem.
Ik geloof," antwoordde Sancho, ,,dat die Merlin, of die toovenaars, die al
het gespuis betooverden, dat u zegt daar beneden gezien en gesproken te hebben,
in uw geheugen al dat geklets hebben gebracht, dat gij ons verteld hebt en wat
u nog te vertellen overblijft."
„Dat zou kunnen wezen, Sancho," hervatte Don Quichote ; „maar het is zoo
niet, want, wat ik verteld heb, zag ik met mijn eigen oogen en tastte ik met
mijn eigen handen. Maar wat zult gij zeggen, wanneer ik u nu zeg, dat onder
tallooze andere zaken en wonderen, welke Montesinos mii vertoonde (welke ik
u op mijn gemak en op hun tijd zal verhalen in den loop van onzen tocht,
daar zij hier niet allen te pas komen), hij mij drie boerinnen wees, die over die
liefelijke velden liepen te dansen en springen als geiten, en nauwelijks had ik
haar gezien, of ik herkende in de eene de onvergetelijke Dulcinea van Toboso
en in de twee andere dezelfde boerinnen, die met haar waren, toen wij haar
ontmoetten aan den ingang van Toboso. Ik vroeg Montesinos, of hij haar kende.
Hij antwoordde mij van neen, maar dat hij zich verbeeldde, dat het aanzienlijke
betooverde dames moesten zijn, dat zij weinige dagen geleden in die wandeldreven verschenen waren en dat ik mij daar niet over moest verwonderen, omdat zich daar vele andere zeer aanzienlijke dames van vroegere en tegenwoordige
tijden bevonden, betooverd in verschillende en vreemde gedaanten, onder welke
hij de koningin Ginévra kende en haar gezelschapsdame Quintannona, die den
wijn inschonk voor Lanzelot, toen hij uit Bretagne kwam."
Toen Panza zijn meester dit hoorde zeggen, meende hij zijn verstand te verliezen of te sterven van het lachen, want, daar hij het ware wist van de verzonnen betoovering, van welke hij de betooveraar geweest was, werd hij nu
ontwijfelbaar overtuigd, dat zijn heer van zijn verstand beroofd en volslagen
gek was ; daarom zeide hij tot hem : c In ongelukkige omstandigheden en in een
nog erger tijdstip en op een bitteren dag daalde u, mijn waarde patroon, in de
andere wereld af, en ter kwader ure ontmoette gij mijnheer Montesinos, die u
aldus aan ons heeft teruggestuurd. Hierboven waart gij bij uw volle verstand,
zooals God het u gegeven had, spreuken sprekend en raad gevend bij iedere
schrede, en niet nu gij de grootste gekheden vertelt, die men zich kan verbeelden.
tDaar ik u ken, Sancho, antwoordde Don Quichote, hecht ik geen waarde
aan uwe woorden.'
En ik evenmin aan de uwe,' hervatte Sancho, tal slaat gij mij en al doodt
gij mij om die welke ik gezegd heb of die ik u meen te zeggen, als gij de uwe
niet verandert en verbetert. Maar zeg mij, nu wij in vrede zijn : hoe en waaraan
kende gij mejonkvrouw onze meesteres ? en als gij haar spraakt, wat zeide gij
en wat antwoordde zij u?'
tIk herkende haar hieraan,' antwoordde Don Quichote, dat zij dezelfde
kleederen droeg, die zij aanhad, toen gij mij haar toonde. Ik sprak haar aan,
maar zij antwoordde mij geen woord ; integendeel, zij draaide mij den rug toe
en vluchtte met zoo veel spoed weg, dat geen pijl haar zou hebben ingehaald.
ik wilde haar volgen en zou het gedaan hebben, als Montesinos mij niet geraden had, mij daarmede niet te vermoeien, daar het te vergeefs zou zijn, te
meer daar het uur naderde, waarop ik weder uit de spelonk behoorde te ver,,
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trekken. Hij zeide mij ook, dat ik later onderricht zou worden, hoe hij en
Belerma en Durandal met al degenen, die zich daar bevonden, betooverd moesten
worden : maar wat mij het meeste leed deed van alles wat ik daar zag en opmerkte, was, dat, terwijl Montesinos bezig was met aldus tot mij te spreken,
van ter zijde zonder dat ik haar zag naderen, een der beide gezellinnen van de
ongelukkige Dulcinea tot mij kwam en, de oogen vol tranen, met eene ontroerde
en zachte stem tot mij zeide : «Jonkvrouw Dulcinea van Toboso kust u de
handen en smeekt u, haar te laten weten, hoe gij vaart ? en daar zij in grooten
nood verkeert, smeekt zij u ook, zoo dringend als zij maar kan, wel zoo goed
te willen zijn, haar op dezen nieuwen katoenen onderrok, dien ik hier bij mij
heb, een half dozijn realen te leenen, of zooveel u er bij zich heeft : zij geeft u
haar woord ze u zoo spoedig mogelijk terug te zullen geven." -- Deze boodschap onthutste en verbaasde mij en mij tot mijnheer Montesinos wendende,
vroeg ik hem : «Is het mogelijk, mijnheer Montesinos, dat de betooverde aanzienlijke lieden in nood kunnen verkeeren ?» Waarop hij mij antwoordde
tGeloof mij, mijnheer Don Quichote van de Mancha, die zoogenaamde nood
heeft alom plaats en strekt zich uit tot allen, de betooverden niet uitgezonderd,
en daar jonkvrouw Dulcinea van Toboso om die zes realen laat vragen en het
pand goed schijnt te wezen, moet gij ze maar geven, want zonder twijfel moet
zij zich juist in groote ongelegenheid verkeerden.» -- Een pand zal ik niet van
haar aannemen,» antwoordde ik hem, ten ik zal haar ook niet geven wat zij vraagt,
want ik bezit maar vier realen» (het waren die, Sancho, welke gij mij het laatst gasaft
om een aalmoes te kunnen geven aan de armen, die ik onderweg aantrof) en ik zeide
tot haar : «Zeg, lieve vriendin, aan uw meesteres, dat ik in mijn ziel leed heb over
hare moeielijkheden, en ik wenschte een Fugger te zijn om haar te kunnen helpen ;
en dat ik haar laat weten, dat het mij niet kan nog mag welgaan, zoolang ik
haar aangenam gezicht en verstandig gesprek mis, en ik haar smeek, zoo dringend als ik maar kan, dat zij zoo goed wil wezen zich te laten zien en onderhouden door dezen haren gevangen dienaar en dolenden ridder. Zeg haar ook,
dat, als zij er het minst aan denkt, zij zal hooren zeggen, dat ik een eed en
gelofte heb g edaan, zooals de Markgraaf van Mantua deed om zijn neef Boudewijn te zullen wreken toen hij hem zieltogend vond midden in het gebergte,
namelijk geen brood te eten aan een gedekte tafel, met de overige nesterijen,
welke hij daarbij voegde, totdat hij hem gewroken had ; en zoo zal ik het ook
doen van niet te zullen rusten en de zeven wereiddeelen door te trekken, met
meer nauwkeurigheid dan ze de Infant Don Peter van Portugal doortrok, tot
ik haar onttooverd zal hebben.»
«Dat alles en nog meer is u aan mijn meesteres schuldig", antwoordde het
meisje mij ; en na de vier realen aangenomen te hebben, maakte zij, in plaats
van een buiging een bokkesprong, zoodat zij wel twee ellen hoog in de lucht
sprong.»
C Hemelsche Goedheid !» riep Sancho zoo hard hij kon : «is het mogelijk, dat
er zoo iemand in de wereld is en de toovenaars en betooveringen zooveel vermogen, dat zij het gezond verstand van mijnheer hebben veranderd in zulk
een buitensporige dwaasheid ! 0 mijnheer, mijnheer, in Gods naam, zie toe
en zorg voor uw eer ; sla geen geloof aan die ijdelheden, welke uw zinnen
verbijsteren en bedwelmen.'
Daar gij mij liefhebt, Sancho, spreekt gij in deze voegeg zeide Don Quichote, „en daar gij geen ervaring hebt in wereldsche zaken, schijnen u alle
dingen, die Benige moeilijkheden bieden, onmogelijk toe ; maar de tijd zal ko-
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men, gelijk ik u reeds gezegd heb, waarop ik u een en ander zal verhalen van
hetgeen ik daar beneden gezien heb en dat u zal doen gelooven wat ik hie r
heb verteld, waarvan de waarheid geen tegenwerping of betwisting toelaat."

HOOFDSTUK XXIV.

Waarin duizenden kleinigheden verteld worden, die even dwaa s

.

zijn als noodzakelijk voor het ware begrip dezer groote
geschiedenis.
Hij, die deze groote geschiedenis vertaalde uit den oorspronkelijken tekst,
geschreven door Sidi Hamed, Ben-endzjali, zegt, dat er, gekomen zijnde aan
het avontuur in het hol van Montesinos, aan den rand daarvan door de hand
van denzelfden Hamed de volgende woorden geschreven stonden : „Ik kan mij
niet begrijpen, noch overreden, dat den dapperen Don Quichote letterlijk alles
overkomen is wat in het voorgaande hoofdstuk beschreven staat. De reden is,
dat al de tot dusverre gebeurde avonturen mogelijk en waarschijnlijk geweest
zfm ; maar voor dit van het hol vind ik geen mogelijkheid om het voor waarachtig te houden, daar het alle redelijke grenzen te buiten gaat. Maar denken,
dat Don Quichote loog, hij, die de waarheidlievendste edelman en edelste
ridder van zijn tijd was, is evenmin mogelijk : hij toch zou niet één leugen
spreken, al doorboorde men hem met pijlen. Aan den anderen kant bedenk
ik, dat hij het vertelde en zeide met al de vermelde omstandigheden en dat
hij in zulk een kort tijdsverloop zulk een verandering van dwaasheden niet kon
uitdenken ; en als dit avontuur apokryph schijnt, is het buiten mijne schuld ;
zonder het dus voor valsch of waar te bevestigen, schrijf ik het neder. Gij,
leger, die scherpzinnig zijt, oordeel wat u goeddunkt : ik kan en mag niet anders
handelen, ofschoon men het als zeker beschouwt, dat hij het ten tijde van zijn
dood introk en zeide, dat hij het had verzonnen, daar het hem dunkte goed
te passen bij de avonturen, welke hij in zijn geschiedenissen gelezen had." En
daarop gaat hij voort, zeggende :
De neef was verbaasd zoowel over de vermetelheid van Sancho Panza als
over het geduld van zijn meester ; en hij oordeelde, dat uit het genoegen, van
zijn meesteres Dulcinea van Toboso, ofschoon betooverd, te hebben gezien,
die zachte gemoedsgesteldheid bij hem ontstaan was, welke hij toen aan den
dag legde, want, ware dit zoo niet, Sancho had hem woorden genoeg toegevoegd,
die verdienen hem een dracht stokslagen te verschaffen : het kwam hem werkelijk
voor, dat hij een weinig te vermetel met zijn heer was te werk gegaan. Hij zeide
tot dezen : ,,Ik, mijnheer Don Quichote van de Mancha, vind de reis zeer wel
besteed, welke ik met u gemaakt hebt, want ik heb er vier dingen bij gewonnen. Het eerste is, u te hebben leeren kennen, wat ik voor een groot
geluk hond. Het tweede, te weten te zijn gekomen wat er verborgen
is in dit hol van Montesinos, met de gedaanteverwisselingen van Guadiana en
van de poelen van Ruidera, die mij zullen dienen voor den Spaanschen Ovidius,
dien ik onder handen heb. Het derde, de oudheid van de speelkaarten te vernemen, die voor het minst reeds in gebruik waren ten tijde van Keizer Karel
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den Grooten, naar men kan opmaken uit de woorden, welke volgens u Durandal
sprak, toen hij, na den geruimen tijd, dat Montesinos tegen hem praatte, ontwaakte en zeide : „Passen en de kaarten schudden !" Deze uitdrukking en spreekwijze kon hij betooverd niet leeren, maar wel toen hij het niet was in Frankrijk
Een ten tijde van den vermelden keizer Karel den Grooten. En deze ontdekking
komt mij uitstekend te pas voor het andere boek, waaraan ik bezig ben, namelijk
het Supplement bij Virgilus Polydorus, van de uitvinding der oudheden ; en ik
geloof, dat hij in het zijne er niet aan gedacht heeft, om die der speelkaarten
te plaatsen, zooals ik het thuis zal doen en van veel belang zal wezen : te
meer wanneer ik zulk een vermaarden en waarachtigen zegsman aanvoer als
mijnheer Durandal is. Het vierde is, dat ik met zekerheid het ontstaan ben te
weten gekomen van de rivier de Guadiana, dat tot nog toe onbekend was aan
de volkeren."
(U heeft gelijk,' zeide Don Quichote, (maar ik zou wel willen weten, indien
God u de gunst bewijst, dat men u verlof geeft, om deze uwe boeken te laten
drukken, waaraan ik twijfel, aan wie gij ze denkt op te dragen ?'
(Er zijn Heeren en Grooten genoeg in Spanje, om ze aan op te kunnen
dragen,» antwoordde de neef.
'Niet velen,' antwoordde Don Quichote : (niet omdat zij het niet verdienen,
maar omdat zij ze niet willen aannemen, om zich niet te verbinden tot voldoening van hetgeen men schuldig schijnt te wezen aan den arbeid en de beleefdheid hunner schrijvers. Ik ken een groot heer, die het gebrek der overigen
met zooveel voordeelen kan aanvullen, dat, als ik mij vermeette ze op ite
noemen, ik wellicht den naijver zou opwekken in meer dan vier edele gemoederen ; maar dit blijve hierbij tot op een anderen tijd en laat ons gaan
zoeken waar wij dezen nacht zullen doorbrengen.
'Niet ver van hier,' antwoordde de neef, c ligt een kluis, waar een kluizenaar
woont, die zegt men, soldaat geweest is ; hij heeft den naam van een goed
Christen te zijn, zeer verstandig en hoogst liefdadig. Naast zijn kluis heeft hij
een huisje dat hij op zijn kosten heeft gebouwd ; maar met dat al, ofschoon
bekrompen. is het groot genoeg om gasten te ontvangen.'
( Houdt die kluizenaar soms kippen ?' vroeg Sancho.
'Weinig kluizenaars zijn zonder deze,' antwoordde Don Quichote, (want de
hedendaagsche zijn niet zooals die der woestijnen van Egypte, die zich kleedden
met palmbladen en wortels aten uit den grond. En men vatte het niet op,
alsof ik, genen prijzende, zulks dezen niet deed ; maar ik wil zeggen, dat bij
de strengheid en bekrompenheid van toen de boetedoeningen der tegenwoordige
niet halen : maar daarom laten zij niet na allen goed te zijn, ten minste ik
houd hen voor goed en wanneer alles in de war loopt, handelt de schijnheilige,
{die goed veinst, minder slecht dan de openbare zondaar.'
Terwijl zij hiermede bezig waren zagen zij, dat naar de plaats, waar zij
waren, een man te voet kwam, die met spoed reisde en stokslagen gaf aan
'een muildier, dat beladen liep met lansen en hellebaarden. Toen hij bij hen
kwam, groette hij hen en ging voorbij. Don Quichote riep hem toe : (Goede
man, houd eens op : mij dunkt, gij loopt met meer haast, dan dit muildier
-noodig heeft.'
(Ik kan niet ophouden, mijnheer,' antwoordde de man, (want de wapenen,
-die gij mij hier ziet vervoeren, moeten morgen dienen, en dus ben ik genoodzaakt mij niet op te houden en vaarwel ; maar als gij wilt weten, waarom ik
e vervoer: in de herberg, die voorbij de kluis ligt, denk ik dezen nacht door
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te brengen, en als gij dienzelfden weg gaat, zult gij mij daar vinden, waar ik
u wonderen zal vertellen, en vaarwel nogmaals.
En nu spoorde hij zijn muildier zoo aan, dat Don Quichote geen gelegenheid had om hem te vragen, wat dat voor wonderen waren, die hij hun dacht
mede te deelen, en daar hij wel wat nieuwsgierig was en hem steeds de lust
kwelde om wat nieuws te weten, beval hij, dat men aanstonds zou opbreken
en den nacht gaan doorbrengen in de herberg, zonder de kluis aan te doen,
waar de neef had gewild, dat zij verbleven. Dit geschiedde, men steeg te paard
en zij sloegen alle drie den kortsten weg naar de herberg in, welke zij een
weinig voor het vallen van den avond bereikten. De neef zeide tot Don,,Quichote,
dat zij aan de kluis een slokje moesten gaan nemen. Nauwelijks hoorde Sancho
Panza dit, of hij dreef zijn grauwtje er heen, en hetzelfde deden Don Quichote
en de neef; maar het schijnt, dat het booze noodlot van Sancho het schikte,
dat de kluizenaar niet te huis was, zooals een onderkluizenaar' berichtte, dien
zij in de kluis vonden. Zij verzochten hem wat wijn. Hij antwoordde, dat zijn
heer dien niet had, maar als zij zuiver water verlangden, zou hij hun dat met
alle liefde geven.
/Had ik trek in water,' antwoordde Sancho, /dan zijn er putten genoeg op
den weg, om mijn dorst te stillen. Ach bruiloft van Camacho en overvloed
des huizes van Don Diego , hoe dikwijls moet ik u missen!'
Hierop verlieten zij de kluis en gaven de sporen tot aan de herberg, en na
een kort poosje ontmoetten zij een knaap, die voor hen uit zijn weg volgde
met niet veel spoed, en zoo haalden zij hem in. Hij droeg zijn degen op zijn
schouder en daaraan hing een pak of bundel, blijkbaar van zijn kleederen, die
bestaan moesten in zijn broek, zijn mantel en een paar hemden, want hij had
een fluweelen buisje aan, met wat satijnen oplegsels en zijn hemd er onder
uitkomend : zijn kousen waren van zijde, en zijn schoenen stomp, zooals men
ze aan het hof droeg; zijn leeftijd kon de achttien of negentien jaren bereiken ;
vroolijk was hij van gelaat en naar het scheen vlug van persoon ; hij liep
seguidilla's te zingen, om zich de moeite der reis te verlichten. Toen zij bij
hem kwamen, had hij juist gedaan met er een te zingen, welke de neef onthield en, naar men zegt, aldus luidde :
Behoefte en honger voeren
Mij ten oorlog ;
Had ik goud en had ik geld,
Dan bleef ik wel thuis.
De eerste die hem aansprak, was Don Quichote, tot hem zeggende : „Gij reist
al heel luchtig gekleed, knappe heer, en waar gaat dat zoo heen ? laat het ons
weten, indien het u lust het te zeggen."
Waarop de knaap antwoordde : , Dat luchtig gekleede reizen veroorzaken de
warmte en de armoede, en waar ik heen ga is ten oorlog."
Hoe de armoede ?" vroeg Don Quichote, „want wat de warmte betreft, dat
kan wel zijn."
Mijnheer, hervatte de jonkman, ,,ik heb in dit pak een fluweelen broek,
behoorende bij dit buis ; als ik haar bederf op reis, kan ik er mij niet fatsoenlijk
mede kleeden in de stad, en ik bezit niets om een andere te koopen : en dus
zoowel hierom als om mij wat op te luchten ga ik op deze wijze, totdat ik
eenige compagniën voetvolk bereik, welke geen twaalf mijlen van hier liggen
?
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daar zal ik mij laten inlijven, en vandaar zal het mij tot aan de inschepingsplaats, namelijk Carthagena, niet aan bagage ontbreken, ik houd er meer van
om tot heer en meester den koning te hebben en hem in den oorlog te dienen,
dan een kalen mijnheer aan het hof."
En krijgt u soms een vet baantje in dienst ?" vroeg de neef.
,.Had ik een Grande van Spanje gediend of een aanzienlijk persoon," antwoordde de knaap, „zeer zeker zou ik er dan wel een krijgen want dit heeft het
dienen van goede lieden voor, dat men uit de dienarenzaal pleegt te komen om
vaandrig of kapitein te worden, of om een goede betrekking ; maar ik ongelukkige diende steeds achteraanloopers en lieden, die vreemd aan kwamen waaien,
van zulk een ellendige en schrale levenswijze en inkomsten, dat van het stijven
van een kraag de helft er van opging, en het zou wel voor een wonder gehouden worden, dat een avonturier-page eenig geluk bereikte.
«En zeg mij, bij uw leven, vriend,» vroeg Don Quichote : cis het mogelijk,
dat gij in de jaren, welke gij diende, nog geen livreipak hebt kunnen krijgen ?a
«Twee heeft men er mij gegeven,» antwoordde de page, «maar even als men
hem, die uit eene kloosterorde gaat, voordat hij de gelofte heeft afgelegd, het
gewaad afneemt en zijn eigen kleederen teruggeeft, zoo gaven mijn meesters mij
de mijne terug, die, de zaken afgedaan hebbende, waarom zij ten hove waren
gegaan, huiswaarts keerden en de livreien terugnamen, welke zij uit enkel pronkzucht hadden verschaft.
«Een opmerkelijke spilorceria, zooals de Italiaan zegt,) hernam Don Quichote;
maar beschouw het toch als een goed geluk, dat gij de Hofstad hebt verlaten
met zulk een goed voornemen als gij koestert, want er is geen ding ter wereld
eervoller noch voordeeliger, dan te dienen, God in de eerste plaats, en daarna
zijn koning en geboren heer, bijzonder in het beroep der wapenen, met welke,
zooal niet meer rijkdommen, dan toch meer eer behaald wordt dan met de letteren, zooals ik dikwijls gezegd heb ; want ofschoon de letteren meer geluk hebben gesticht dan de wapenen, hebben toch die der wapenen iets, ik weet niet
wat, voor boven die der letteren, tevens met iets, ik weet wel wat, schitterends,
dat er in gevonden wordt en ze allen overtreft. En wat ik u nu wil zeggen,
prent dat in uw geheugen, want het zal u van veel voordeel en steun zijn in uw
moeilijkheden, namelijk, dat gij uw verbeelding verwijderd houdt van de tegenspoeden, welke u kunnen overkomen. De ergste van allen toch is de dood ; en
als deze goed is, dan is het beste van alles te sterven. Men vroeg aan Julius
Caesar, dien dapperen Romeinschen keizer, welke de beste dood was. Hij antwoordde : de ongedachte, de plotselinge en onvoorziene : en al antwoordde hij
als een heiden, onkundig van den waren God, toch sprak hij goed ten einde zich
vrij te maken van het menschelijk gevoel. Want gesteld, dat men u doodt in
het eerste gevecht of schermutseling, hetzij door een kanonschot of opvliegende
door een mijn, wat doet het er toe ? alles is maar sterven, en afgedaan is het
werk! en, volgens Terentius, staat het een krijgsman beter te sneuvelen in den
veldslag, dan te leven en veilig te zijn op de vlucht, en juist zooveel roem behaalt een goed soldaat als hij gehoorzaamheid bezit aan zijn oversten en wie hem
bevelen kunnen geven. Merk ook op, mijn zoon, dat het den soldaat beter
staat naar kruit te rieken dan naar muskus, en dat als de ouderdom u bereikt
in dat eervolle beroep, al is het ook vol wonden en verminkt, of kreupel, hij u
ten minste niet zal kunnen bereiken zonder eer, en wel zoo dat haar de armoede
niet zal kunnen krenken ; te meer daar men reeds bezig is met instellingen,
waardoor de oude en verminkte krijgslieden onderhouden en geholpen zullen
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worden : want het is niet goed, dat men met hen handele, gelijk zij plegen te
doen, die hun negers vrijlaten en wegsturen, als zij oud zijn en niet meer kunnen dienen ; en hen uit het huis jagend met den titel van vrije lieden, maken
zij hen slaven van den honger, van wien zij zich niet vrij maken dan met den
dood. Voor het oogenblik wil ik u niets meer zeggen, dan dat gij hier achter
op mijn paard klimt tot aan de herberg ; daar kunt gij met mij eten, en morgen
zult gij uwen weg vervolgen, dien God zoo voorspoedig make als uw wenschen
verdienen ! ,
De page nam de uitnoodiging om achterop te zitten niet aan, maar wel die
van met hem te eten in de herberg : en op dit oogenblik zegt men, dat Sancho
bij zichzelven zeide : «God helpe mijnheer ! is het mogelijk, dat een man, die
zoovele en zoo goede zaken weet te zeggen als hij hier gezegd heeft, zegt, dat
hij de onmogelijke gekheden heeft gezien, die hij vertelt van het hol van Montesinos ? Maar het zij zoo ! de tijd zal het leeren.'
Hierna kwamen zij aan de herberg omstreeks het tijdstip, dat de avond viel
en niet zonder genoegen voor Sancho van te zien, dat zijn heer haar hield
voor een wezenlijke herberg en niet voor een kasteel zooals hij gewoonlijk deed.
Zij waren nauwelijks binnengegaan of Don Quichote vroeg den herbergier naar
den man van de lansen en hellebaarden. Deze antwoordde hem, dat hij in den
stal was, bezig met zijn muilezel te verzorgen ; hetzelfde deden de neef en Sancho
met hun ezels, terwijl zij aan Rosinante de beste krib en de beste plaats van
den stal gaven.

HOOFDSTUK XXV.
Waarin het avontuur van het balken en het aardige van den
poppekas-speler worden verhaald met de merkwaardige
voorspellingen van den waarzeggenden aap-

Don Quichote stond op heete kolen, zooals men zegt, tot hij de beloofde
wonderen hoorde van den man, die de wapenen vervoerde. Hij ging hem opzoeken waar de herbergier hem had gezegd, dat hij was ; hij vond hem en
zeide hem, dat hij hem dadelijk moest zeggen wat hij hem op weg gevraagd
had. De man antwoordde hem : ,,Meer op ons gemak en niet staande moet
het verhaal mijner wonderen genoten worden ; mijn goede heer, laat mij eerst
mijn beest eten ges en, dan zal ik u dingen zeggen, die u verwonderen zullen."
Laat het daar niet op wachten," antwoordde Don Quichote : ,,ik zal u in
alles helpen ; — en zoo deed hij, het voeder ziftend en de krib reinigend : een
dienst, welke de man verplichtte, hem met welwillendheid te vertellen wat hij
hem vroeg. Zich dus op een steenen bank geplaatst bebbende en Don Quichote naast hem, terwijl hij tot senaat en gehoor had den neef, den page,
Sancho Panza en den waard, begon hij op deze wijze te spreken : „U moet
weten, dat in een dorp, vier en een halve mijl van deze herberg gelegen, het
gebeurde, dat een raadslid, door kunstenarij en bedrog van eene jonge dienstmeid van hem (en dit is te lang om te vertellen), een ezel miste, en ofschoon
dat raadslid alle mogelijke moeite aanwendde om hem te vinden, was zulks
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niet mogelijk. Er zullen ongeveer veertien dagen verloopen zijn, dat de ezel
weg was, toen het raadslid eens op het dorpsplein stond, en een ander raadslid van hetzelfde: dorp tot hem zeide : c Geef mij een loon voor de vondst,
want uw ezel is voor den dag gekomen,"
Ik beloof u eene goede, vriend," antwoordde de ander, „maar laat ons
weten, waar hij zich vertoond heeft."
Op den berg," antwoordde de vlinder, .,zag ik hem dezen morgen zonder
iade_ en zonder eenig tuig, en zoo zwak, dat het akelig was om te zien ; ik
wilde hem voor mij uit krijgen en hem u brengen, maar hij is reeds zoo wild
en zoo schuw, dato, toen ik naar hem toe ging, hij wegvluchtte en in het meest
verholene van den berg liep ; wilt gij, dat wij hem nog teens zamen haan zoeken, laat mij dan deze ezelin naar huis brengen en ik kom aanstonds terug."
„Veel genoegen zult gij mij doen," zeide de man van den ezel, ,,en ik zal
trachten het u met dezelfde munt te betalen."
Met al deze omstandigheden en op dezelfde wijze als ik het vertel, vertellen
het allen, die bekend zijn met de waarheid van dit geval. Kortom, de twee
raadsleden gingen te voet en hand aan hand naar den berg, maar ter plaatse
gekomen, waar zij den ezel dachten te vinden, vonden zij hem niet en hij vertoonde zich niet in al die streken, hoe zij hem ook zochten. Toen zij nu zagen,
dat hij niet voor den dag kwam, zeide het raadslid, dat hem gezien had, tot
den ander:„Hoor eens, vriend, er is mij een middel in de gedachte gekomen,
waardoor wij zonder eenigen twijfel dat dier zullen kunnen ontdekken, al zit het
ook in de ingewanden van de aarde, laat staan dan van den berg : en dat is,
dat ik verwonderlijk goed kan balken, en als gij dit ook een beetje kunt, houd
dan de zaak voor afgedaan.”
tOok een beetje, zegt gij, vriend, zeide de ander : ebij den Hemel, ik geef
het niemand gewonnen, zelfs niet aan de ezels zelven."
Thans zullen wij het zien," antwoordde het tweede raadslid, want ik heb
besloten, dat gij langs de eene zijde van den berg en ik langs- de andere gaat
zoodat wij hem geheel rondgaan en omloopen en van tijd tot tijd zult gij balken
en zal ik balken, en het kan niet missen, of de ezel moet ons hooren en ons
antwoorden, als hij zich op den berg bevindt."
Hierop antwoordde de eigenaar van den ezel : ,,Ik zeg, vriend, dat het middel
uitmuntend is en uw groot vernuft waardig."
Toen zij nu van elkander gescheiden waren volgens de afspraak, gebeurde
het, dat zij bijna op denzelfden tijd balkten, en elk van beiden, bedrogen door
het balken van den ander, liep den ander te zoeken, denkend, dat de ezel al
voor den dag was gekomen, en toen zij elkander zagen, riep de verliezer „Is
het mogelijk, vriend, dat het mijn ezel niet was, die balkte ?"
Het was niemand anders dan ik" , antwoordde de ander.
„Nu zeg ik,"
i vervolgde de eigenaar, „dat er tusschen u en een ezel volstrekt
geen verschil is wat het balken betreft, want in mijn leven heb ik geen natuurlijker ding gezien of gehoord."
„Die loftuitingen," antwoordde de man van het middel, „behooren en raken
beter u dan mij, vriend; want bij den God, die mij geschapen heeft, gij zijt
den besten balker van den wereld nog twee stappen voor het geluid toch, dat
gij hebt, is hoog, het aanhouden der stem is juist en op maat, de dalingen
vele en snel, kortom ik verklaar mij overwonnen, ik reik u den palm en geef
u het vaandel over van deze zeldzame bekwaamheid."
„Nu zeg ik," antwoordde de eigenaar, „dat ik mij voortaan. hooger zal achten
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en waardeeren, en denken, dat ik iets weet, daar ik eenig talent bezit, want
ofschoon ik dacht, dat ik goed balkte, begreep ik nooit, dat ik de hoogte bereikte, die gij zegt.»
tOok ik moet nu zeggen,» antwoordde de tweede, eclat er zeldzame bekwaamheden in de wereld verloren gaan en dat zij slecht besteed zijn aan
dezulken, die er zich niet met voordeel van weten te bedienen.»
tDe onze,» antwoordde de eigenaar, «kunnen ons in geen andere gevallen
dienen dan in dergelijke, als dat, waarin wij ons nu bevinden, en zelfs in dit
moge het Gode behagen, dat zij ons voordeeling zijn !
Dit gezegd hebbende, scheidden zij nogmaals van elkander en hervatten hun
gebalk, maar telkens misleidden zij elkander en liepen weder naar elkander
toe, tot zij zich ter onderscheidingsteeken gaven, dat zij, om te weten, dat zij
het waren en niet de ezel, tweemaal achtereen zouden balken. Dus telkens hun
gebalk verdubbelend, liepen zij den geheelen berg rond, zonder dat de verloren ezel zelfs met teekenen antwoord gaf. Maar hoe kon ook het arme ongelukkige dier antwoorden, daar zij het in het afgelegenste gedeelte van het
bosch vonden opgegeten door de wolven ? En hem ziende zeide zijn meester :
„Ik verwonderde mij al, dat hij niet antwoordde, want ware hij niet dood, dan
moest hij balken, als hij ons hoorde, of hij ware geen ezel ; maar nu ik u met
zooveel bevalligheid heb hooren balken, vriend, houd ik de moeite voor wel
besteed, die ik heb gedaan met hem te zoeken, ofschoon ik hem dood gevonden heb."
Het is in goede handen," antwoordde de ander : ,,want als de abt goed
zingt, het monnikje doet niet voor hem onder."
Hiermede keerden zij mistroostig en schor naar hun dorp terug, alwaar zij
hun vrienden, buren en bekenden alles vertelden wat hun was overkomen bij
het zoeken naar den ezel, overdrijvende de een de bevalligheid van den ander
in het balken. Dit alles werd vernomen en verspreid door de omliggende dorpen ; en de duivel, die niet slaapt en een vriend is van het zaaien en verspreiden van hatelijkheden en tweedracht waar hij maar wil, strooide kwaad
gerucht in den wind en groote hersenschimmen over niets, en hij maakte het
zoo, dat de lieden van de andere dorpen, als zij iemand van onze plaats zagen,
balkten, hun als het ware in het gezicht gooiend met het gebalk onzer raadsleden. De jongens namen het op zich, wat even goed was alsof al de duivels
uit de hel het in handen namen, en het gebalk breidde zich uit van het
eene dorp naar het andere. zoodat de bewoners van het dorp des gebalks
zoo bekend zijn, als de zwarten bekend en onderscheiden zijn van de
blanken ; en zoo hoog is het schandaal van die grap geklommen, dat de bespotten meermalen gewapenderhand en in slagorde tegen de spotters zijn uitgetrokken, om slag te leveren, zonder dat er koning of kerk, noch vrees of
schaamte iets aan kunnen verhelpen. Ik geloof, dat morgen of overmorgen die
van mijn dorp, namelijk die van het gebalk, te velde zullen trekken, tegen een
ander dorp, dat twee mijlen van het onze ligt en een dergenen is, die ons het
meest vervolgen, en om goed toegerust uit te trekken heb ik die lansen en
hellebaarden gekocht, welke gij gezien hebt : dit zijn de wonderen, die ik zeide,
u te verhalen, en zijn zij u zoodanig niet toegeschenen, ik weet geen andere."
En hiermede eindigde de goede man zijn woorden ; en tegelijk trad door
de deur van de herberg een man binnen, geheel gekleed in geitenleer : kousen,
broek en buis, en hij riep met luider stem : r Mijnheer de waard, is er plaats
hier komt de waarzeggende aap en het tooneel van de bevrijding van Melisendra.»
,,
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«theere mijn tijd !» riep de waard : chier is mijnheer meester Pedro : wij krijgen een goeden avond.
Ik vergat te zeggen, dat die meester Pedro zijn linkeroog en bijna zijn halve
wang bedekt droeg met een pleister van groene taf, een teeken, dat die geheele
zijde ziek moest zijn ; en de waard ging met te zeggen : c Welkom, meester Pedro ! waar is de aap en het tooneel, want ik zie ze niet ? )
«Zij naderen alvast,» antwoordde de geitenlederen man ; c maar ik ben vooruitgekomen om te weten, of er plaats is ? )
cDen hertog van Alva zelven zou ik haar ontnemen om haar aan meester
Pedro te geven,» antwoordde de herbergier ; slaat de aap en het tooneel maar
komen : er is dezen nacht volk in de herberg, dat het zien er van en de bekwaamheden van den aap zal betalen.'
«Welaan, het zij zoo ! , antwoordde de man met de pleister : «ik zal den prijs
matig stellen en met mijn vertering alleen mij voor wel betaald houden : en ik
keer terug om te maken, dat de kar wat aanrijdt, waarop de aap en het tooneel aankomen.)
En tegelijk keerde hij zich om, om de herberg te verlaten. Aanstonds vroeg
Don Quichote den waard, wat dat voor een meester Pedro was en wat voor
een tooneel en een aap hij bij zich had ?
Waarop de waard hem ten antwoord gaf: cHet is een vermaarde Poppekastspeler, die sedert eenigen tijd deze Mancha van Arragon doortrekt, een tooneel
vertoond van Melisendra, bevrijd door den beroemden Don Gayléros, welke
eene van de beste en bestvertoonde geschiedenissen is, die in vele jaren in dit
gedeelte van het koninkrijk gezien zijn ; hij heeft ook een aap bij zich van de
zeldzaamste bekwaamheid, die men ooit bij apen zag of bij menschen denken
kan, want als men iets vraagt, luistert hij naar hetgeen men hem vraagt, en
aanstonds springt hij op de schouders van zijn meester en zijn oor naderend
zegt hij hem het antwoord, hetgeen men hem vraagt, en meester Pedro deelt
het dadelijk mede. Van het verleden zegt hij veel meer dan de toekomst; en
ofschoon hij het niet steeds in alles treft, in de meesten mist hij niet, zoodat
hij ons doet ge'ooven, dat hij den duivel in het lijf heeft. Twee realen neemt
hij voor elke vraag, als het is, dat de aap antwoordt, ik wil zeggen, als de
meester voor hem antwoordt, nadat hij hem aan zijn oor gefluisterd heeft ; en
daarom gelooft men, dat die meester Pedro heel rijk is; hij is een galant man,
zooals men in Italië zegt, en aangenaam in gezelschap ; hij verschaft
zich ook het beste leven van de wereld : hij praat meer dan zes en
drinkt meer dan twaalf, alles op kosten van zijn tong, van zijn aap en van
zijn tooneel.'
Op dit oogenblik kwam meester Pedro terug, en op een kar bevonden zich
het tooneel en de aap, die groot en zonder staart was, met vilten billen, maar
met geen leelijk uitzicht. Nauwelijks zag hemDon Quichte, of hij vroeg hem :
«Zeg mij, mijnheer de waarzegger, wat voor visch vangen wij ? wat moet er van
ons worden ? ziedaar mijn twee realen :" — en hij gebood Sancho ze aan meester Pedro te geven, die voor den aap antwoordde en zeide : «Mijnheer, dit dier
antwoordt niet en geeft geen bericht van de dingen, die nog gebeuren moeten ;
van de verledene weet het iets en van de tegenwoordige ook een weinig."
cDe duivel haal je!" riep Sancho, „ik geef geen duit er om, dat zij mij zeggen, wat er met mij gebeurd is, want wie kan dat beter weten dan ik zelf? en
dat ik betalen zou, opdat men mij zou zeggen wat ik weet, ware eene groote
dwaasheid ; maar daar hij de tegenwoordige dingen weet, ziedaar mijn twee
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realen, zeg nu mij mijnheer Aappius, wat doet thans mijn vrouw Theresia Panza en waar houdt zij zich mede bezig ?"
Meester Pedro wilde het geld niet aannemen, zeggende : „Ik wil de belooning
niet van te voren aannemen zonder dat de diensten zijn voorafgegaan ;" — en
toen hij met zijn rechterhand twee klappen gaf op zijn linkerschouder, plaatste
zich met een sprong de aap er op en met zijn mond aan zijn oor komende,
tandenklapperde hij zeer snel; nadat hij dit gebaar gedurende den tijd van een
credo gemaakt had, kwam hij met een tweeden sprong weder op den grond, en
aanstonds ging meester Pedro met den meesten spoed voor Don Quichote op
de knieën liggen en zijn beenen omhelzende, zeide hij : „Deze beenen omhels
ik evenals ik de twee zuilen van Herkules zou omhelzen, o uitstekende opwekker van de reeds in vergetelheid geraakte dolende ridderschap ! o nooit genoeg
geprezen ridder Don Quichote van de Mancha, bemoediger der flauwhartigen,
steun van hen, die gaan vallen, arm der gevallenen, staf en troost van alle ongelukkigen !"
Don Quichote stond verbaasd, Sancho verstomd, de neef ontsteld met allen,
de woorden des poppekastspelers aanhoorden, die ntusschen
intusschenvoortging met
zeggen : „En gij, brave Sancho Panza, beste schildknaap van den besten ridder
ter wereld, verblijd u, dat uw goede vrouw Theresia wel is, en dit is het uur,
waarop zij een pond vlas kamt, en tot meer bewijs : er staat aan hare linkerzijde eeu kruik met afgebroken hals, die een goed slokje wijn bevat, waarmee
zij zich den tijd kort onder haar werk."
Dat geloof ik heel goed," antwoordde Sancho, „want zij is er wat goed aan
toe, en ware zij niet jaloersch, ik zou haar niet ruilen tegen de reuzin Andandona, die, volgens mijnheer, een heele knappe vrouw was en van veel talenten;
mijne Theresia is van het soort, van die het zich niet laten ontbreken, al is
het ook ten kosten hunner erfgenamen."
Nu zeg ik," zeide Don Quichote, „dat die veel leest en veel reist, veel ziet
en veel te weten komt. Ik zeg dit, want welke overreding ware toereikend om
mij te overreden, dat er apen in de wereld zijn, die waarzeggen, zooals ik het
thans met mijn oogen gezien heb : immers ik ben diezelfde Don Quichote van
de Mancha, dien dit goede dier genoemd heeft, ofschoon hij wel wat overdreven heeft in mijne lofuitingen ; maar hoe het dan ook met mij zij, ik dank den
Hemel, die mij met een zacht en meedoogend gemoed begiftigde, steeds genegen
om allen wel te doen en niemand kwaad."
Had ik geld," zeide de page, „ik vroeg mijnheer den aap, wat mij moet
overkomen op de reis, welke ik onderneem ?"
Waarop meester Pedro antwoordde (die intusschen was opgestaan van de
voeten van Don Quichote) : „Ik heb reeds gezegd, dat dit beestje niet antwoordt
betrekkelijk de toekomst: antwoordde hij daarover, dan kwam het er niet op aan, geen
geld te hebben, want ten dienstë van mijnheer Don Quichote, hier tegenwoordig, zou
ik alle eigenbelang der wereld laten varen ; en, daar ik het hem schuldig ben en om
hem genoegen te geven, wil ik mijn tooneel in orde brengen en vermaak verschaffen
aan allen, die in de herberg zijn, zonder eenige betaling.»
De waard, dit hoorende en bovenmate blijde wees de plaats aan, waar het
tooneel kon geplaatst worden, wat in een oogenblik gedaan was. Don Quichote
was niet zeer tevreden met de waarzeggerijen van den aap, daar het hem voorkwam, dat het niet te pas kwam, dat een aap waarzeide, noch de toekomstige,
noch de verleden dingen ; en dus, terwijl meester Pedro het tooneel in orde
bracht, ging Don Quichote met Sancho ter zijde naar een hoek van den stal,
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waar hij, zonder dat zij door iemand gehoord werden, tot hem zeide : tSancho,
ik heb eens goed nagedacht over de zeldzame bekwaamheid van dien aap, en
ik voor mij houdt het er voor, dat zonder twijfel die meester, zijn meester, een
stilzwijgend of uitdrukkelijk verdrag met den duivel moet gemaakt hebben.'
Als die dracht uitgedrukt is en dat wel van den duivel,» zeide Sancho, rdan
moet het zonder twijfel al een heele vuile dracht zijn ! maar van wat voordeel
is het voor dien meester Pedro zulke dracht te hebben ?'
Gij begrijpt mij niet, Sancho ! ik wil niets anders zeggen, dan dat hij een
overeenkomst moet hebben gesloten met den duivel, opdat deze die bekwaamheid aan den aap geve, waarmede hij den kost wint ; en als hij dan rijk zal zijn,
zal hij hem zijn ziel geven, wat datgeen is, wat die algemeene vijand bedoelt ;
en mij doet gelooven, dat ik zie, dat de aap niet antwoordt dan op verledene
of tegenwoordige dingen ; en de kennis des duivels kan zich niet verder uitstrekken, want de toekomstige weet hij niet anders dan bij gissingen en niet attijd :
voor God alleen toch is het bewaard de tijden en de oogenblikken te weten
en voor Hem is geen verleden, noch toekomst, want alles is tegenwoordig : en
daar dit zoo is, gelijk het is, is het duidelijk, dat deze aap spreekt naar het
voorschrift van den duivel ; en ik sta verkaasd, dat men hem niet beschuldigd
heeft bij het Heilig Officie. en onderzocht, en hem uit het lijf gehaald, krachtens
wien hij waarzegt, want zeker is het, dat deze aap geen sterrewichelaar is ; noch
zijn meester, noch hij, zetten die figuren op of weten haar op te zetten, welke
men judiciaire noemt en die tegenwoordig zoo gebruikelijk zijn in Spanje, dat
er geen vrouwtje, noch page, noch oude schoenlapper is, die zich niet vermeet
een figuur op te zetten, als ware het een kaartenboer oprapen van den grond,
terwijl zij met hun leugens en onwetendheden de verwonderlijke waarheid der
wetenschap te loor doen. Ik weet van een dame, die aan een van die figurenmakers vroeg, of een klein schoothondje, dat zij bezat, zwanger zou worden en
jongen en hoeveel in getal en van welke kleur de hondjes zouden zijn, die het
wierp ? Waarop mijnheer de sterrekijker, nadat hij de figuur opgezet had, antwoordde, dat het teefje zwanger zou worden en drie hondjes werpen, het eene
groen, het andere lichtrood en het derde bont, onder deze voorwaarde, dat die
teef zou spelen tusschen elf en twaalf uren des daags of des nachts, en dat het
zou wezen op een Maandag of op een Zaterdag : en wat gebeurt er? twee dagen
daarna stierf de teef aan gebrek aan spijsvertering en mijnheer de opzetter bleef
geacht in die plaats als een zeer bekwaam sterrekijker, zooals alle of de meeste
figurenopzetters zijn.
eToch zou ik wel wenschen, hernam Sancho, eclat u aan meester Pedro zeide,
dat hij zijn aap moest vragen, of het waarheid is wat u overkwam in het hol
van Montesinos ? want ik voor mij houdt het er voor, met uw verlof; dat alles
leugen en bedrog was, of minstens gedroomde zaken.,
Alles zou kunnen wezen,' antwoordde Don Quichote ; e maar ik zal doen
wat gij mij aanraadt, ofschoon mij ik weet niet welk bezwaar moet bijblijven.,
Terwijl zij op dit punt waren, kwam meester Pedro Don Quichote opzoeken
en hem zeggen, dat het tooneel nu in orde was, en of hij het kwam zien.
Don Quichote deelde hem zijn gedachte mede en verzocht hem aanstonds aan
zijn aap te vragen, of zekere dingen, die hem waren gebeurd in het hol van
Montesinos. gedroomd waren geweest of waarachtig ? want het kwam hem zoo
voor, dat zij van beiden wat hadden.
Waarom meester Pedro, zonder een woord te antwoorden, weder heenging om
den aap te halen en, zich voor Don Quichote en Sancho geplaatst hebbende,
.
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zeide hij : (Mijnheer de aap, deze ridder wil weten of zekere dingen, die hem
zijn gebeurd in een hol, genaamd dat van Montesinos, valsch waren of waarachtig?» en nadat hij hem het gewone teeken gegeven had, klom de aap op zijn
linkerschouder en nadat hij hein schijnbaar in het oor gefluisterd had, zeide
meester Pedro aanstonds : (De aap zegt, dat een gedeelte van de dingen, welke
u zag of doorstond in het gezegde hol, valsch zijn en een gedeelte waarschijnlijk ; en dat dit alles is wat hij weet en niets anders betrekkelijk deze vraag;
en dat zoo u meer wil weten, hij aanstaanden Vrijdag zal antwoorden op alles
wat men hem vragen zal : want voor het oogenblik heeft de kracht opgehouden
en die zal niet weder terugkomen voor Vrijdag, zooals gezegd is.»
«Zeide ik niet,» riep Sancho dat ik mij niet kon overreden, dat alles wat
u, mijnheer, gezegd heeft van de gebeurtenissen in het hol waarheid was, ja zelfs
de helft niet.»
„De uitkomst zal het leeren, Sancho," antwoordde Don Quichote, „want de
tijd, die alle dingen ontdekt, laat er geen over, die hij niet aan licht brengt,
al is het ook verborgen in de ingewanden der aarde ; doch voor dezen keer zij
dit genoeg en laat ons het tooneel van den goeden meester Pedro gaan zien,
dat blijkbaar iets nieuws moet bevatten."
Hoe iets ?" antwoordde meester Pedro zestigduizend nieuwigheden bevat dit
tooneel; ik zeg u mijnheer Don Quichote, dat het een van de meest bezienswaardige dingen is, die de wereld thans bezit; en ofteribus ereelite et non verbis:
de handen aan het werk, want het wordt laat, en wij hebben veel te doen, en
te zeggen, en te vertoonen."
Don Quichote en Sancho gehoorzaamden hem en kwamen ter plaatse waar
het tooneel reeds opgezet was, vol van brandende waskaarsjes, die het fraai en
schitterend maakten. Aangekomen zijnde, begaf meester Pedro zich binnen in
de kast, want hij was degene, die de figuren van het kunstwerk moest behandelen, en er vbór plaatste zich een knaap, knecht bij meester Pedro, om te dienen
„
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voor tolk en uitlegger van de geheimenissen van dat tooneel ; hij had een stokje in zijn
hand, waarmee hij de figuren aanwees, die voorkwamen. Toen nu allen, die in de herberg waren, plaats hadden genomen, sommigen staande tegenover het tooneel, en Don
Quichote, Sancho, de page en de neef op de beste plaatsen waren gezeten, begon de
tolk te zeggen hetgeen hooren en zien zal, wie het volgende hoofdstuk mag hooren
of zien.

HOOFDSTUK XXVI.

Waarin het aardige avontuur van den poppekastspeler wordt
vervolgd, met andere waarlijk leuke dingen.
Tyriërs en Trojanen allen zwegen, ik wil zeggen, alien, die naar het tooneel
keken, hingen aan de lippen van den uitlegger zijner wonderen, toen men in
de kast eene menigte van keteltrommen en trompetten hoorde klinken, en veel
schoten lossen, waarvan het gedruisch na korten tijd ophield, en aanstonds
verhief de knaap zijn stem en zeide ; c Deze waarachtige geschiedenis, welke hier
voor u vertoond wordt, is letterlijk gehaald uit de Fransche kronieken en uit
de Spaansche romancen, welke in den mond van het volk en van de jongens
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hier op de straten gevonden worden. Zij handelt over de vrijheid, welke mijnheer Don Gayféros aan zijn echtgenoote Melisendra schonk, die gevangen zat
in Spanje, in de macht der Mooren, in de stad van Sansuenma, gelijk toen
heette die thans Saragossa genoemd wordt : U kunt hier zien, hoe Don Gayféros
aan het schaakbord zit te spelen, volgens hetgeen gezongen wordt:
Don Gayféros zit aan 't schaakbord
Want vergeten heeft hij Melisendra reeds lang
De persoon, die zich hier vertoont, met de kroon op het hoofd en den
scepter in de handen, is keizer Karel de Groote, vermeende vader van die
Melisendra, dewelke, boos over het zien der ledigheid en zorgeloosheid van zijn
schoonzoon, hem komt bekijven ; en merkt op de hevigheid en het vuur, waarmede hij hem bekijft, want het schijnt bijna alsof hij hem met zijn schepter
een half dozijn poffen wil geven, en er zijn zelfs schrijvers, die zeggen, dat hij
ze hem gaf en wel goede ook : en nadat hij hem vele dingen gezegd heeft betrekkelijk het gevaar, dat zijn eer liep met niet te zorgen voor de vrijheid zijner
echtgenoote, zegt men, dat hij hem zeide : tIk heb het u genoegd gezegd : pas
op !» U kunt ook zien, hoe de keizer zich omwendt en Don Gayféros vol spijt
laat staan, dien gij nu ziet, hoe hij, ongelukkig van toorn, het bord en
de stukken ver van zich smijt, en haastig zijn wapens eischt ; aan Don
Roland, zijn neef, vraagt hij te leen diens zwaard Durindal, en hoe Don
Roland het hem niet wil leenen, hem zijn gezelschap aanbiedende in de moeielijke
onderneming, waarin hij zich begeeft : maar de vertoornde held wil dit niet
aannemen ; integendeel zegt hij, dat hij alleen sterk genoeg is om zijn echtgenoot
te halen, al ware zij ook gestopt in het diepste middenpunt der aarde ; en
hiermede gaat hij naar binnen zich wapenen, om zich aanstonds op weg te
begeven. Nu moet u de oogen wenden naar dien toren, die voor den dag komt,
die verondersteld wordt een van de torens te zijn van het kasteel van Saragossa
en dien men thans de Aljaferia noemt ; en die dame, die op dat balkon verschijnt, in Moorendracht gekleed, is de onvergelijkelijke Melisendra, die zich
daar dikwijis plaatste om den weg naar Frankrijk uit te zien, en hare verbeelding vestigende op Parijs en op haar gemaal, zich troostte in hare gevangenscha... Ziet ook een nieuw geval, dat thans gebeurt, misschien nooit gezien!
Ziet gij niet dien Moor, die stilletjes en voetje voor voetje, met den vinger op
den mond geplaatst, achter Melisendra's rug aankomt ? Ziet nu, hoe hij haar
een kus geeft midden op de lippen, en de haast, die zij maakt om te spuwen
en zich af te vegen met de witte mouw van haar hemd, en hoe zij weeklaagt
en van spijt hare schone haren uitrukt, alsof die de schuld droegen van het
schelmstuk. Ziet ook, hoe die deftige Moor, die in die gaanderijen staat, de
koning Marsilio is van Sansuenna, die, de onbeschoftheid van den Moor gezien
hebbende, ofschoon het een bloedverwant en groot gunsteling van hem was,
hem aanstonds deed grijpen en hem tweehonderd slagen geven, hem voerende
door de gewone straten der stad, met omroepers vooruit en gerechtsdienaars,
achter hem ; en gij ziet hier, hoe men heengaat om het vonnis uit te voeren,
ofschoon ternauwernood de misdaad tot uitvoering gekomen is, want bij de
Mooren bestaat geen voorloopige hechtenis, noch onderzoek, noch uitstellen,
zooals bij ons.,
tKnaap, knaap,1 riep Don Quichote met luider stem, tvolg uwe geschiedenis
.
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linea recta, en begeef u niet in kromme of dwarslijnen, want om een waarheid

tot helderheid te brengen zijn vele bewijzen en tegenbewijzen noodig. )
Ook meester Petro riep van binnen : «Jongen, begeef u niet in schilderingen:
maar doe wat die heer u beveelt, dat zal het veiligste zijn ; volg uwe wijs eenvoudig en begeef u niet in wijdloopige beschouwingen.)
«Ik zal zoo doen,) antwoordde de knaap, en hij ging voort zeggende : cDe
figuur, welke hier te paard aankomt, gewikkeld in een Gasconjeschen mantel,
is die van Don Gayféros zelven ; terwijl zijne echtgenoote, nu gewroken van de
vermetelheid des verliefden Moors, met beter en kalmer uiterlijk zich heeft geplaatst voor de kijkgaten van den toren en met haren gade spreekt, denkende,
dat het een reiziger is, met wien zij nu al die gesprekken hield van de romance,
welke luidt :
«Ridder, gaat gij naar Frankrijk.
Vraag dan naar Don Gayféros.)
Welke ik nu niet vermeld, omdat de uitvoerigheid gewoonlijk de moeder is
van de verveling : genoeg is het te zien, hoe Don Gayféros zich openbaart en
hoe door de blijde gebaren, welke Melisendramaakt, zij ons te verstaan geeft,
dat zij hem herkend heeft, en nog meer nu wij zien, dat zij zich van het balkon
laat afzakken om zich achter op het paard van haren goeden gemaal te plaatsen.
Maar, ach ongelukkige ! er heeft zich een punt van haar rok vastgehecht aan
een der ijzers van het balkon en zij hangt in de lucht, zonder op den grond
te kunnen komen. Maar gij ziet, hoe de barmhartige Hemel helpt in den
grootsten nood, want Don Gayféros komt, en zonder te letten, of de kostbare
rok al of niet zal scheuren, grijpt hij haar en doet haar tegen wil en dank
op den grond zakken daarop plaatst hij haar met een sprong achter op zijn
paard, schrijlings als een man, en beveelt haar zich stevig vast te houden en
hare armen over zijn schouders te slaan, zoodat zij ze op zijne borst kruist
om niet te vallen, daar mevrouw Melisendra niet gewoon was aan dusdanige
ruitertochten. Gij ziet ook, hoe het gehinnik van het paard bewijst, dat het
vergenoegd is met den dapperen en schoonen last, dien het draagt in zijn heer
en in zijn vrouw. Gij ziet, hoe zij den rug wenden en de stad uitrijden en
vroolijk en blijde naar Parijs hun weg nemen. Gaat in vrede, o gij paar paarlen
van waarachtige minnenden ! bereikt in veiligheid uw dierbaar vaderland, zonder
dat de fortuin verhindering brenge in uw gelukkige reis ; de oogen uwer
vrienden en bloedverwanten mogen u in stillen vrede de dagen zien genieten
(welke die van Nestor mogen zijn !), die u van het leven overblijven !"
Hier verhief meester Pedro nogmaals zijn stem en zeide : „Eenvoudigheid,
jongen ! geen verheffing ; alle gemaaktheid is slecht."
De uitlegger antwoordde niets, maar ging voort, zeggende : „Er ontbraken
geenszins oogen, die alles plegen te zien en nu ook het nederdalen en opstijgen van Melisendra zagen, waarvan zij den koning Marsilio kennis gaven,
die aanstonds de alarmklok gebood te luiden ; en ziet met welk een haast,
daar de stad reeds bezwijkt onder het geluid der klokken, welke in al de torens
der moskeeën luiden."
„Dat niet," zeide Don Quichote :.,in dat van de klokken is meester Pedro
geheel in de war, want bij de Mooren bezigt men geen klokken, maar ketel

trommen en een soort van zachte fluiten, die gelijken op onze hobo's en dat
klokkenluiden in Sansuenna is zonder twijfel een groote dwaasheid."
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Meester Pedro, dit gehoord hebbende hield op met luiden en zeide : „Let
niet op kleinigheden, mijnheer Don Quichote, en begeer de dingen niet zoo
volmaakt. Worden hier te lande niet gewoonlijk duizenden blijspelen vertoond,
vol van duizenden ongepastheden en dwaasheden ? en toch gaan zij met den
gelukkigsten uitslag hun gang en worden aangehoord, niet alleen met toejuiching, maar met bewondering. Ga voort, jongen, en laat maar praten : als
ik mijn zak maar vul, mag ik meer ongepastheden vertoonen dan de zon
atomen heeft."
Dat is ook waar," hervatte Don Quichote ; en de knaap zeide, „Ziet, welk
een talrijke en schitterende ruiterij uit de stad trekt ter vervolging van de twee
katholieke minnenden, hoeveel trompetten klinken, hoeveel zachte fluiten weergalmen en hoeveel ketels en andere trommen razen ; ik vrees, dat zij ze zullen
inhalen en ze terug brengen gebonden aan den staart van hun eigen paard,
wat een vreeselijk schouwspel zou wezen."
Toen nu Don Quichote zooveel Moorenscharen en zooveel gedruisch zag en
hoorde, dacht het hem goed, hulp te brengen aan de vluchtenden ; en opstaande, riep hij met luider stem : „Ik zal niet toelaten, dat in mijn tijd en in
mijn tegenwoordigheid misleiding gepleegd wordt aan zulk een vermaard ridder
en aan zulk een onverschrokken minnaar als Don Gavféros ; houd stand, laaggeboren gespuis ! volgt, noch vervolgt hem ! zoo niet, dan zijt gij niet met mij
in strijd."
En zoo gezegd, zoo gedaan, trok hij zijn degen, plaatste zich met een sprong
naast het tooneel en met verhaaste en nooit geziene woede begon hij houwen
te doen regenen op de poppen-Morenscharen, sommigen omverwerpend en
menigeen onthoofdend ; en onder vele andere deed hij zulk een grooten houw
van boven naar beneden, dat, als meester Pedro niet gebukt, zich laten zakken
en verscholen had, hij hem den kop had afgehakt met meer gemak, dan wanneer die van marsepeindeeg gemaakt ware.
Meester Pedro schreeuwde en riep : „Houd op, mijnheer Don Quichote, en
bedenk, dat die gij omgooit, vernielt en vermoordt, geen wezenlijke Mooren
zijn, maar poppetjes van bordpapier ! kijk, arme zondaar, die ik ben ! dat hij
mijn gansche bezitting vernielt en te loor doet gaan !"
Maar hierom hield Don Quichote niet op een dichte regenbui te doen nederdalen van degenhouwen, heen en weder, nu met eene, dan met twee handen
toegebracht. Eindelijk, in minder dan twee credo's smeet hij het gansche tooneel
op den grond, terwijl al zijn poppen aan stukken en brokken waren gehakt,
koning Marsilio erg gewond, en keizer Karel den Grooten kroon en hoofd in
twee deelen gekliefd. De vergadering der hoorders geraakte in opschudding ;
de aap vluchtte op de daken der herberg ; neef schrikte, de page werd bang
en tot Sancho Panza zelven toe beving een zeer groote angst, want gelijk hij
zwoer nadat de storm voorbij was, nooit had hij zijn heer in zulk een toom
gezien. Toen nu de algeheele vernieling van het tooneel volbracht was, bedaarde Don Quichote een weinig en zeide : „Ik zou hier op dit oogenblik wel
„

allen vóór mij willen hebben, die niet gelooven, noch willen gelooven van

hoeveel voordeel in de wereld de dolende ridders zijn : zij zouden zien, wat er,
zoo ik mij hier niet tegenwoordig had bevonden, geworden zou zijn van den
goeden Don Gayféros en van de schoone Melisendra ; er is geen twijfel aan,
of te dezer ure hadden die honden hen reeds ingehaald en hun eenig leed
aangedaan. Kortom, leve de dolende ridderschap boven alles wat er thans op
aarde leeft !"
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„Zij leve in vredes naam i" riep Pedro met treurige stem ; „ik mag sterven,
daar ik zoo ongelukkig ben, dat ik kan zeggen met den koning Don Rodriguez :
Gisteren was ik meester van Spanje,
Vandaag heb ik zelfs geen tinne,
Die ik de mijne zou kunnen noemen.
Nog geen half uur geleden, ja nog geen kort oogenblik, of ik zag mij heer
van koningen en keizers, mijn stallen en mijn koffers en zakken vol ontelbare
paarlen en van een oneindig aantal feestkleederen, en thans zie ik mij troosteloos en nedergeslagen, arm en een bedelaar, en boven alles zonder mijn aap :
want vóór ik hem weder in mijn macht krijg, zullen mijn tanden zweeten ; en
dat alles om de onberaden woede van mijnheer dezen ridder, van wien men
zegt, dat hij minderjarigen beschermt ; op mij alleen is komen te falen zijn
edele bedoeling, waarvoor de Hemelen gezegend en geloofd zijn, daar waar zij
het hoogste zijn ; kortom, de Ridder van de Droevige Figuur moest de man
wezen, die de mijne moest defigureeren."
Sancho Panza werd bewogen door de woorden van meester Pedro en zeide
tot hem : „Schrei niet, meester Pedro, en weeklaag niet, want gij breekt mij
het hart ; ik zeg u, dat mijnheer Don Quichote zulk een Katholiek en nauwgezet Christen is, dat, wanneer hij overtuigd wordt, u eenig leed te hebben
aangedaan, hij het u zal willen en weten te betalen en vergoeden en dat wel
bovenmate."
Al betaalde mijnheer Don Quichote mij maar een gedeelte van de dingen,
die hij vernield heeft, dan was ik tevreden ; hij zou zijn geweten verlichten,
want wie eens anders goed houdt tegen den wil van den eigenaar en het niet
teruggeeft, kan niet zalig worden.»
tDat is zoo,» zeide Don Quichote, «maar tot nog toe weet ik niet, dat ik
iets van u heb, meester Pedro.»
(Wat niet ?» antwoordde meester Pedro, ten die overblijfselen, die daar liggen
op dien harden en onvruchtbaren grond, wie verspreidde en vernielde ze anders
dan de onoverwinnelijke kracht van dien machtigen arm ? en van wien anders
waren hun lichamen dan van mij ? en waarmede anders won ik mijn kost dan
met hen ?»
(Nu word ik volkomen overtuigd,» hernam Don Quichote, `van hetgeen ik
reeds dikwijls heb geloofd, dat die toovenaars, die mij vervolgen, niets doen
dan mij de gestalten voor oogen stellen zooals zij zijn, en dan weder veranderen en verruilen zij ze, in die welke zij willen. Wezenlijk en waarachtig zeg
ik u, gij heeren die mij hoort, dat het mij dunkte, dar al wat hier voorviel
letterlijk zoo voorviel : dat Melisendra Melisendra was, Don Gayféros Don Gayféros, Marsilio Marsilio en Karel de Groote Karel de Groote ; daarom ontstak
mijn toorn, en om mijn beroep van dolend ridder te vervullen wilde ik hulp
en bijstand verleenen aan hen die vluchtten, en met dit goede voornemen deed
ik wat gij gezien hebt ; is het verkeerd uitgekomen, dat is mijn schuld niet,
maar der boozen, die mij vervolgen ; en wegens deze mijn dwaling, al is zij
niet voortgesproten uit kwade bedoeling, wil ik zelf mij tot de kosten veroordeelen : meester Pedro zegge wat hij verlangt voor de gebroken figuren, ik bied
aan hem aanstonds te betalen in goede en gangbare Castiliaansche munt.
Meester Pedro maakte een buiging voor hem, zeggende ; rik verwachtte niets
anders van de ongehoorde Christelijkheid van den dapperen Don Quichote van
„
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de Mancha, waren helper en beschermer van al de behoeftigen en hulpbehoevende landloopers ; en hier mijnheer de waard en de groote Sancho zulletr
scheidslieden en schatters zijn tusschen u en mij omtrent hetgeen de thans gebroken figuren waard zijn of konden waard zijn.'
De waard en Sancho zeiden, dat zij dit zouden doen ; en aanstonds nam
meester Pedro van den grond op, met den kop er af, koning Marsilio van
Saragossa en zeide : (Nu ziet men, hoe onmogelijk het is dezen koning tot zijn
vroegeren toestand terug te brengen, en dus komt het mij voor, behoudens beter
oordeel, dat mij voor zijn dood, einde en verscheiden vier en halve reaal moeten worden gegeven.'
Verder," zeide Don Quichote.
Dan voor dit gat van boven naar beneden," vervolgde meester Pedro, den
gekloofden keizer Karel den Grooten in handen nemende, „ware het niet te
veel dat ik vijf realen en een kwartje vroeg."
't Is niet te weinig," zeide Sancho.
,,Ook niet te veel," hernam de waard : ,laat ons het verschil deelen en stellen
wij hem op vijf realen."
Geef ze hem alle vijf en het kwartje," hernam Don Quichote, het bedrag
dezer aanmerkelijke ramp ligt niet aan een kwartje meer of minder, en maak
gauw gedaan, meester Pedro, want het wordt tijd voor het avondeten en ik heli
zekere aanduidingen van honger."
Voor dezefiguur," vervolgde meester Pedro, „diie zonder neus is en met
een oog te weinig, en die is van de schoone Melisendra, verlang ik, en ik beperk mij tot het billijke, twee realen en twaalf maravedis."
„Wel, daar zou de duivel mede spelen," zeide Don Quichote, „indien Melisendra met haar gemaal niet reeds voor het minst over de grenzen van Frankrijk
waren, want het paard, waarop zij reden, scheen mij toe eerder te vliegen dan
te loopen, en dus is er geen reden om mij een kat voor een haas te verkoopen,
met mij hier Melisendra zonder neus te vertoonen, terwijl de andere, als het
goed gaat, zich thans in Frankrijk onder één deken vermaakt met haar echtgenoot. God helpe eenieder met het zijne, mijnheer meester Pedro, en laat ons
op den rechten weg blijven, en eerlijk handelen .... en nu verder."
,,Meester Pedro, die zag, dat Don Quichote van den weg raakte en tot zijn
eerste denkbeeld terugkeerde, wilde niet, dat hij hem ontsnapte en zeide dus :
Dit moet Melisendra niet zijn, maar een van de jonkvrouwen, die haar dienden,
en dus zal zij met zestig maravedis tevreden en wel betaald wezen.'
In dezer voege bepaalde hij een prijs voor vele andere gebroken poppen,
welken de twee scheidsrechters vervolgens matigden tot genoegen van beide
partijen, en men bracht hen tot veertig realen en drie kwartjes ; en behalve dat,
hetwelk Sancho aanstonds uitbetaalde, vroeg meester Pedro twee realen voor de
moeite van den aap te vangen.
„Geef ze hem, Sancho," zeide Don Quichote, ,,niet om dien aap daarbuiten
te krijgen, maar een, in zijn beurs ; en tweehonderd gaf ik er thans als een belooning aan wie mij met zekerheid zeide, dat mevrouw Donna Melisendra en
mijnheer Don Gayféros al in Frankrijk waren en bij de hunnen."
,,Niemand zou het ons beter kunnen zeggen dan mijn aap," antwoordde
meester Pedro; „maar geen duivel kreeg hem op dit oogenblik, ofschoon ik mij
verbeeld, dat de genegenheid en de honger hem zullen dwingen om mij dezen
nacht op te zoeken, en God zal den morgen doen aanbreken en dan zullen
wij zien."
„
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Kortom, de storm van het tooneel was voorbij en allen te zamen aten in
vrede en gezelligheid ten koste van Don Quichote, die uitermate milddadig was.
Voor het aanbreken van den dag vertrok de man, die de lansen en de hellebaarden vervoerde, en nadat de morgen was aangebroken, kwamen de neef en
de page van Don Quichote afscheid nemen ; de een om naar zijn dorp terug
te keeren en de ander om zijn weg te vervolgen, tot steun waarvan Don Quichote
hem een dozijn realen schonk. Meester Pedro wilde in geen verdere praatjes
met Don Quichote komen, dien hij zeer goed kende, en dus stond hij nog voor
de zon op en de overblijfselen van zijn tooneel met zijn aap bijeengezocht hebbende, vertrok hij eveneens om zijn fortuin te zoeken. Den herbergier, die Don
Quichote niet kende, verbaasden zoowel zijn dwaasheden als zijne mildheid.
Eindelijk betaalde Sancho hem rijkelijk op bevel van zijn heer, en omstreeks
acht uren des morgens van hem afscheid nemende, verlieten zij de herberg en
begaven zich op weg, waar wij hen zullen laten gaan, daar het zoo past, ten
einde gelegenheid te geven om andere zaken te verhalen, behoorende tot do
duidelijkheid van deze vermaarde geschiedenis.

HOOFDSTUK XXVII.
Waarin verhaald wordt, wie meester Pedro en zijn aap waren, e n
hoe slecht voor Don Quichote het avontuur van het gebalk
afliep, dat hij niet ten einde bracht zooals hij gewenscht
en gedacht had.

.

Sidi Hamed, de kroniekschrijver dezer groote geschiedenis, vangt dit hoofdstuk met deze woorden aan : ,,Ik zweer als een Katholiek Christen :" waarbij
zijn vertaler aanmerkt, dat het zweren van Sidi Hamed als een Katholiek
Christen, terwijl hij een Moor was, niets anders wilde zeggen, dan dat, even
als de Katholieke Christen, als hij zweert, de waarheid zweert of moet zweren
en haar zeggen in hetgeen hij zeggen zal, hij haar zeide, alsof hij als een Ka
tholiek Christen gezworen had in hetgeen hij wilde schrijven omtrent Don
Quichote, voornamelijk wanneer hij verklaart, wie meester Pedro was en wie de
waarzeggende aap, die al die dorpen in verbazing bracht door zijn waarzeggerijen. Hij zegt dan, dat wie het Eerste Gedeelte dezer geschiedenis gelezen heeft,
zich dien Gines van Passamonte wel zal herinneren, aan wiep, onder andere
galeislaven, Don Quichote de vrijheid schonk in het Moorengebergte, een weldaad, waarvoor hij sedert slechten dank en nog erger vergelding behaalde bij
dat boosaardige en zedelooze volkje. Deze Gines van Passamonte, dien Don
Quichote Ginesje van Parapilla noemde, was degene, die Sancho Panza het
grauwtje ontstal, dat, daar het hoe en wanneer er van niet vermeld is in het
Eerste Gedeelte, door de schuld der drukkers, aan velen stof tot vitten heeft
gegeven, die aan een gebrekkig geheugen des schrijvers de drukfout toeschreven. Maar om kort te gaan, Gines stal hem, terwijl Sancho Panza er op zat
-.

te slapen, gebruik makende van den list en de wijze, welke Brunello aanwendde, toen hij, terwijl Sacripante Albraca belegerde, dezen het paard van tusschen
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zijn beenen weghaalde ; sedert dien kreeg Sancho hem terug, zooals verhaald
is. Deze Gines nu, vreezende door het gerecht ontdekt te zullen worden, dat
hem zocht om hem te straffen voor zijn ontelbare schelmerijen en misdrijven,
die zoo groot en zoodanig waren, dat hijzelf een groot boekdeel schreef, waarin
hij ze verhaalde, besloot te vertrekken naar het koninkrijk van Arragon en zich
het linkeroog te bedekken, zich schikkend in het beroep van poppekastspeler,
daar hij in dit en in het goochelen uitermate bedreven was. Het gebeurde vervolgens, dat hij van eenige vrijgekochte Christenen, die uit Barbarije kwamen,
dien aap kocht, dien hij leerde, als hem een zeker teeken gegeven werd, op
zijn schouder te springen en hem in het oor te fluisteren, of er den schijn van
aan te nemen. Dit gedaan hebbende, onderrichtte hij zich, voordat hij het
dorp binnentrad, waar hij heenging met zijn tooneel en zijn aap, in de naastbijgelegen plaats of bij wien hij het best kon, welke bijzonderheden er in zulk een
dorp waren voorgevallen, en aan welke personen; en ze goed in zijn geheugen
prentende, was het eerste wat hij deed, zijn tooneel te vertoonen, dat nu eens
deze geschiedenis voorstelde, en dan weder eene andere, maar allen vroolijk,~
blijgeestig en bekend. Als de vertooning gedaan was, kondigde hij de bekwaamheden van zijn aap aan, tot het volk zeggende, dat hij het verledene en het
tegenwoordige wist bekend te maken, maar dat hij van het toekomende geen
verstand had. Voor het antwoord op elke vraag eischte hij twee realen en voor
sommigen deed hij het goedkoop, naarmate hij den vragers den pols voelde; en
daar hij somtijds aan huizen kwam van wier bewoners hij de lotgevallen kende,
al vroegen zij hem dan ook niets ten einde hem niet te betalen, gaf hij een
teeken aan den aap en aanstonds zeide hij, dat deze hem dit en dat gezegd
had, dat volkomen paste bij het gebeurde. Hierdoor verwierf hij zich een onuitsprekelijk vertrouwen en allen liepen hem na : en anders, daar hij zoo verstandig was, antwoordde hij zoo, dat de antwoorden goed pasten op de vragen ; en daar niemand hem uitvroeg of aandrong om te zeggen, hoe zijn aap
waarzegde, hield hij allen voor den gek en kreeg hij een heelen aap in zijn
beurs. Zoodra hij in de herberg kwam, herkende hij Don Quichote en Sancho,
door welke kennis het hem gemakkelijk viel, Don Quichote en Sancho Panza
in verbazing te brengen, met allen die zich daar bevonden ; maar het zou hem
duur te staan zijn gekomen, als Don Quichote zijn hand iets lager had gehouden, toen hij den koning Marsilio het hoofd afhieuw en zijn geheele ruiterij
vernielde, zooals in het voorgaande hoofdstuk verhaald is. Dit is het wat er te
zeggen valt van meester Pedro en van zijn aap. En terugkeerende tot Don
Quichote van de Mancha, zeg ik, dat hij, na de herberg te hebben verlaten,
besloot om eerst de oevers van de rivier de Ebro te bezoeken met al de omstreken, vOOr hij de stad Saragossa binnenging, daar hem tot dit alles de tijd,
die er nog verloopen moest tot aan de Spelen gelegenheid gaf. Met dit voornemen zette hij zijn weg voort, dien hij twee dagen lang vervolgde, zonder dat
hem iets gebeurde, dat waardig is om geboekt te worden, totdat hij op den
derden, bij het opstijgen van een heuvel, een groot gedruisch hoorde van trommen, trompetten en vuurroeren. In het begin dacht hij, dat een regiment soldaten langs dien kant trok en om hen te zien gaf hij Roslnante de sporen en
steeg den heuvel op, maar toen hij op den top was, zag hij aan zijn voet meer
dan tweehonderd mannen, gewapend met verschillende soorten van wapenen,
als lansen, handbogen, pertuisanen, hellebaarden en pieken; en sommige vuurroeren en vele schilden. Hij daalde van de hoogte af en naderde de schaar,
totdat hij duidelijk de banieren zag, de kleuren der vaandels onderscheidde en
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de deviezen waarnam, die zij daarop voerden, bijzonder een, dat op een standaard of banier van wit satijn stond, waarop naar het leven een ezel geschilderd
was van het kleine Sardinische ras, met den kop in de hoogte, den mond open
en de tong er buiten, in een houding en gestalte alsof hij stond te balken ; ornk
hem heen stonden met groote letters deze twee verzen geschreven :
De twee rechters hieven niet te vergeefs
Hun luid gebalk aan.
Uit dit kenteeken maakte Don Quichote op, dat dit volk uit het dorp van
het gebalk moest zijn, en zoo zeide hij het dan ook tegen Sancho, hem uitleggende wat er op den standaard geschreven stond. Hij zeide hem ook, dat de man, die
hun van dat geval bericht had gegeven, gedwaald had met te zeggen, dat het twee
raadsleden geweest waren, die balkten, want volgens de verzen van den standaard waren het niets minder dan rechters. Waarop Sancho Panza antwoordde : „Mijnheer ,
daarop moet men niet letten : het kan wel zijn, dat de raadsleden, die toen balkten ,
sedert dien tijd rechters van hun dorp zijn geworden, en daarom kunnen zit
met beide titels genoemd worden ; te meer daar het niets ter zake doet, noch
tot de waarheid der geschiedenis, of de balkers rechters waren of raadsleden,
als zij maar een voor een gebalkt hebben : een rechter toch is evengoed in
staat om te balken als een raadslid.)
Eindelijk verstonden en vernamen zij, dat het beleedigde dorp uit was ge
trokken om te vechten met een ander, dat het meer beleedigde dan billijk en
aan de goede nabuurschap verschuldigd was. Don Quichote reed naar hen toe,,
tot niet weing spijt van Sancho, die er nooit van hield, zich op dergelijke
tochten te bevinden. Die van de schare ontvingen hem in hun midden, meenende,
dat hij iemand van hun partij was. Don Quichote, zijn vizier opschuivende me t
edelen zwier en houding, reed tot aan den ezelstandaard, en daar plaatsen al
de aanzienlijksten van het leger zich om hem heen, om hem te zien, verbaasd
zijnde zooals allen, die hem voor de eerste maal zagen. Don Quichote, hen zog
opmerkzaam ziende om hem aan te kijken, zonder dat iemand hem aansprak
of hem iets vroeg, wilde met die stilte zijn voordeel doen en de zijne verbrekende, verhief hij zijn stem en zeide : Goede heeren, zoo hartelijk als ik kan,
smeek ik u, dat gij mij niet onderbreekt in een rede, die ik tot u wil houden,
vóór gij ziet, dat zij u verveelt en verdriet, want als dit gebeurt, zal ik op het
minste teeken. dat gij mij geeft, een zegel drukken op mijn mond en een slot
op mijn tong leggen.)
Allen verzochten hem te zeggen wat hij verlangde : zij zouden met alle genoegen naar hem luisteren. Don Quichote ging met dit verlof voort en zeide
rlk, mijne heeren, ben een dolend ridder, wier beroep dat der wapenen en wier
roeping het is, den hulpbehoevenden bijstand te verleenen en den verdrukten
te hulp te komen. Sedert eenige dagen heb ik uw leed vernomen en de oorzaak
die u beweegt om telkens naar de wapenen te grijpen, om u op uw vijanden _
te wreken ; en meermalen met mijn verstand over uwe zaak gedacht hebbende,
vind ik volgens de regelen van het tweegevecht, dat gij u bedriegt met u voor
beleedigd te houden, want geen bijzonder persoon kan een geheel dorp beleedigen, dan wanneer hij het in zijn geheel als verrader uitdaagt, omdat hij
niet in het bijzonder weet, wie het verraad bedreef, waarvoor hij het uitdaagt.
Een voorbeeld hiervan hebben wij in Don Diego Ordonnez van Lara, die geheel
de burgerij van Zamora uitdaagde, omdat hij niet wist, dat alleen Vellido Dolfos:
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het verraad gepleegd had van zijn koning te vermoorden ; en derhalve daagde
hij allen uit, nam wraak op allen en eischte verantwoording van allen. Wel is
echter waar, dat Don Diego een weinig overdreven te werk ging en zelfs de
grenzen eener uitdaging verre overschreed, want hij behoefde de dooden niet
uit te dagen, noch de wateren, noch het brood, noch de nog ongeborenen,
noch de andere kleine bijzonderheden, zooals daar ter plaatse uiteengezet en
geboekstaafd is, maar dit zij zoo : als de toom voor den dag komt, heeft de
tong geen vader, voogd of teugel, die haar betoomt. Daar dit nu zoo is, dat iemand
.alleen geen geheel koninkrijk, provincie, stad, gemeenebest of dorp beleedigen kan,
blijft het uitgemaakt, dat men niet behoeft uit te trekken tot wraak over de uitdaging van zulk een beleediging, daar zij niet bestaat ; want het zou wel mooi
zijn, dat de inwoners van Reloga telkens wilden vechten met degenen, die hen uitscholden voor ketellappers, meloenenverkoopers, walvischvangers en zeepzieders,
met allerlei andere namen en bijnamen, die hier zwerven op de tongen der
straatjongens en van het volkje van gering allooi. Het zou voorzeker mooi
zijn, dat al die aanzienlijke steden boos werden en zich wreekten en zij gestadig
met haar degens rammelden bij elk krakeel, hoe klein het ook ware. Neen,
neen ! God veroorlooft of wil het ook niet: voorzichtige mannen, welingerichte
staten moeten om vier redenen naar de wapenen grijpen en den degen trekken
en hun personen, levens en bezittingen in de waagschaal stellen. De eerste om
het Katholieke geloof te verdedigen ; de tweede om hun leven te beschermen,
wat natuurlijk en goddelijk recht is ; de derde, ter verdediging hunner eer, huns
gezins en hunner bezittingen; de vierde, ten dienste huns konings in een rechtvaardigen oorlog ; en wilden wij er eene vijfde bijvoegen (die ook in de tweede
,plaats kan geteld worden) dan is het ter verdediging huns vaderlands. Bij deze
vijf, als het ware hoofdredenen, kunnen nog eenige andere gevoegd worden, die
billijk en redelijk zijn en verplichten om de wapenen op te vatten ; maar ze op
te vatten om kleinigheden en om redenen, die meer voor de grap en tot
tijdverdrijf zijn dan tot beleediging, geeft den schijn, alof hij, die ze opvat,
alle gezond verstand mist ; te meer daar het uitoefenen eener onbillijke wraak
(en billijk kan er niet eene enkele bestaan) rechtstreeks strijdt met de
.heilige wet, die wij belijden en waarin ons bevolen wordt wel te doen aan onze
vijanden en lief te hebben degenen die ons haten : een gebod, dat, ofschoon
:het eenigszins moeilijk te vervullen schijnt, dit toch niet is dan alleen voor
degenen, die minder van God houden dan van de wereld, en meer van het
.vleesch, dan van den geest ; Jezus Christus toch, waarachtig God en mensch,
die nooit loog, noch kon of kan liegen, zeide, als onze wetgever, dat Zijn juk
zacht was en Zijn last licht ; en dus kon Hij ons niets bevelen, dat onmogelijk
was om te volbrengen. Zoodat gij, mijne heeren, door goddelijke en menschelijke
wetten verbonden zijt, u rustig te houden.,
(De duivel hale mij ! , riep Sancho bij zichzelven, gals mijn meester hier geen
godgeleerde is, en is hij het niet, dan lijkt hij er op als het eene ei op het
andere.
Don Quichote schepte een weinig adem, en ziende, dat men hem nog steeds
gehoor verleende, wilde hij voortgaan in zijn rede, gelijk hij zou gedaan hebben,
ware ' de voorbarigheid van Sancho niet tusschen beiden gekomen die, ziende,
dat zijn meester ophield, het voor hem opnam, zeggende ; (Mijnheer Don
Quichote van de Mancha, die eenmaal de Ridder van de Droevige Figuur
heette en thans heet de Ridder van de Leeuwen, is een zeer knap edelman,
rdie Latijn en Spaansch verstaat als een baccalaureus en in alles wat hij bedrijft en aan,
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raadt, handelt als een zeer goed soldaat en al de wetten en regelen van wat men het
tweegevecht noemt op zijn duim kent, en dus is er niets anders te doen dan zich
te laten leiden werwaarts hij zegt ; voor mijn rekening, als het misloopt ; te
meer daar het reeds gezegd is, dat het een gekheid is, boos te worden alleen
omdat men gebalk hoort, want ik herinner mij dat ik als knaap, overal en
telkens balkte als ik er lust in had, zonder dat iemand het mij belette, en met
zooveel bevalligheid en eigenaardigheid, dat, als ik balkte, al de ezels balkten
van het dorp ; daarom was ik niet minder de zoon mijner ouders, die allerfatsoenlijkst waren ; en ofschoon ik om deze bekwaamheid benijd werd door
meer dan vier van de uitstekendste jongens van mijn dorp, gaf ik er geen
oortje om ; en opdat gij zien moogt, dat ik de waarheid zeg, wacht en luistert,
want deze wetenschap is als die van het zwemmen : eemaal geleerd zijnde, vergeet men haar nooit."
En aanstonds zijn hand aan zijn neus brengende, begon hij zoo hard te
balken, dat al de omliggende dalen weêrklonken. Maar een van hen, die dicht
bij hem stonden, meenende, dat hij hen voor den gek hield, lichtte een stok
op, dien hij in zijn hand hield, en gaf er hem zulk een slag mede, dat Sancho
Panza onmachtig op den grond viel. Don Quichote, Sancho zoo mishandeld
ziende, viel dengene, die hem den slag had toegebracht, met de lans in de
vuist aan ; maar er plaatsten zich zoovelen tusschen beiden, dat het niet mogelijk was hem te wreken. Integendeel, ziende, dat er een hagelbui van steenen
op hem nederstortte en hem duizend aangelegde handbogen bedreigden en een
niet minder getal vuurroeren, wendde hij de teugels van Rosinante en met den
snelst mogelijken galop, maakte hij zich van tusschen hen vandaan, zich met
al zijn hart Gode aanbevelend, om hem uit dit gevaar te verlossen, daar hij
bij elke schrede vreesde een kogel in zijn rug te krijgen. die hem de borst weder uitkwam, en telkens diep ademhaalde, om te zien, of hij hem ook had uitgeblazen ; maar die van de schaar vergenoegden zich met hem te zien vluchten
zonder op hem te schieten. Sancho zetten zij op zijn ezel, toen hij nauwelijks
tot zich zelven gekomen was, en lieten hem zijn meester narijden ; niet dat hij
bewustheid had om hem te besturen, maar het grauwtje volgde het spoor van
Rosinante, zonder wien hij zich nooit een oogenblik bevond. Toen nu Don
Quichote een goed eind weegs verwijderd was, wendde hij zijn hoofd om en
zag, dat Sancho aankwam, en hij wachtte hem op, ziende, dat niemand hem
volgde. Die der schare verbleven daar tot aan den nacht en daar hunne tegenpartijniet ten strijde was opgekomen, keerden zij naar hun dorp terug, vroolijk
en blijde, en hadden zij de oude gewoonte der Grieken gekend, dan hadden zij
op die plaats en bij die gelegenheid een zegeteeken opgericht.

HOOFDSTUK XXVIII.

Handelt over zaken, zooals Ben-endsj eli zegt, welke de lezer zal
weten wanneer hij ze met opmerkzaamheid leest.
Wanneer de dappere vlucht, heeft hij een schuilhoek ontdekt, en voorzichtige mannen sparen zich voor een betere gelegenheid Deze waarheid
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werd bevestigd in Don Quichote, die, plaats makende voor de woede van het
gepeupel en voor de booze bedoelingen der verontwaardigde schare, zich uit de
voeten maakte en, zonder aan Sancho te denken, noch aan het gevaar, waarin
hij hem achterliet, zich zoo verwijderde als hem voldoende dunkte om veilig te
zijn. Sancho volgde hem, dwars op zijn ezel liggend, zooals gemeld is. Eindelijk kwam hij aan, reeds weder tot zich zelven gekomen, en bij het aankomen
liet hij zich van het grauwtje nedervallen voor de voeten van Rosinante, vol
angst, doodelijk afgemat en door den stokslag verlamd. Don Quichote steeg af
om zijn wonden te onderzoeken, maar toen hij hem heelhuids vond van het
hoofd tot de voeten, voegde hij hem met vrij wat toom toe : „Zeer ter kwader
ure wist gij te balken, Sancho! en waar vondt gij, dat het goed was, van een
koord te spreken in het huis van den gehangene ? Kon men op muziek van
balken een ander tegenspel krijgen dan van stokken ? Dank God nog, Sancho,
dat daar zij u inzegenden met den stok, zij u geen per signum crucis maakten
met een sabel."
Ik ben niet in staat te antwoorden," antwoordde Sancho, „want mij dunkt
dat ik met mijn schouders spreek ; laat ons opstijgen en ons van hier verwijderen, en ik zal aan mijn gebalk het zwijgen opleggen ; maar niet nalaten te zeggen, dat de dolende ridders vluchten en zij hun goede schildknapen, als zij gedorscht worden als koren, in de macht hunner vijanden achterlaten."
Hij vlucht niet, die terug wijkt," antwoordde Don Quichote : ,,want gij moet
weten, Sancho, dat de dapperheid, welke niet gevestigd is op den grondslag der
voorzichtigheid, vermetelheid heet, en de bedrijven van den vermetele worden
meer toegeschreven aan de goede fortuin dan aan zijn moed : en zoo beken ik,
dat ik vele dapperen heb nagevolgd, die zich bewaard hebben voor betere tijden,
en hiervan zijn de geschiedenissen vol ; welke ik u, omdat het u niet nut en mij
niet lust, thans niet mededeel."
Intusschen was Sancho reeds opgezeten, geholpen door Don Quichote, die
eveneens op Rosinante steeg, en langzamerhand naderden zij een populierbosch,
dat zich omstreeks een kwart mijl van daar vertoonde. Van tijd tot tijd slaakte
Sancho eenige zeer diepe znchten en eenige smartelijke weeklachen, en toen
Don Quichote hem naar de reden vroeg van dat bittere leedgevoel, antwoordde
hij, dat hij van het benedenste van zijn ruggegraat tot boven in zijn nek zulk
een pijn had, dat het hem buiten zich zelven bracht.
tDe oorzaak dezer pijn moet zonder twijfel deze zijn,) zeide Don Quichote
e cl at, daar de stok, met welken men u gaf, breed en lang was, hij uw ganschen
rug pakte, waarin al de deelen bevat zijn, die u pijn doen, en had u verder
gepakt, hij zou u verder pijn doen.,
«Bij den Hemel," riep Sancho, „wat heeft u mij uit een grooten twijfel gehaald
en wat hebt gij het mij uitgelegd in mooie uitdrukkingen ! Wel verduiveld ! was
de oorzaak mijner pijn zoo vreeselijk te achterhalen, dat het noodig was mij
te zeggen, dat mij alles pijn doet wat de stok bereikte ? Deden mijn enkels mij
zeer, dan zou het nog kunnen bestaan, dat men ging raden, naar het waarom ;
maar dat mij pijn doet wat men van mij raakte, daar valt niet veel aan te raden. Waarlijk, mijnheer en meester, eens andermans leed heeft weinig te beteekenen, en telken dage ontdek ik duidelijker hoe weinig ik mag verwachten
van de overeenkomst, welke ik met u heb, want als gij mij dezen keer hebt
laten afrossen, een anderen en nog honderd maal zullen wij terugkeeren tot de
dekensollingen van laatst en tot andere jongensstreken, welke, zooals zij nu op
mijn schouders zijn nedergedaald, later zullen nederkoinen op mijn oogen. Veel
„

„
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beter deed ik (maar ik ben een stommerik en ik zal niets goed doen in mijn
heele leven), veel beter deed ik, zeg ik nogmaals, met naar huis terug te keeren, en naar mijn vrouw en kinderen, en haar te onderhouden en hen op te
voeden met hetgeen het God zal behagen mij te geven, en u niet langer te
volgen langs ongebaande wegen en paden zonder uitweg, slecht drinkend en
nog slechter etende. En dan het slapen ! tel u, broeder schildknaap, zeven
voeten grond af, en als gij meer verlangt, neem dan nog eens zooveel, en
strek u uit zooveel gij maar lust hebt. Mocht ik den eerste die een steek naaide aan de dolende ridderschap verbrand zien of ten minste den eerste, die
schildknaap wilde zijn van zulke gekken, als al de vroegere dolende ridders
geweest moeten zijn : van de tegenwoordigen zeg ik niets, want, daar u een hunner is, draag ik hun eerbied toe, en ook omdat ik weet, dat u nog iets meer
weet dan de duivel bij alles wat gij praat en wat gij denkt."
(Ik zou eene goede weddenschap met u willen aangaan, Sancho,» hernam
Don Quichote, dat u thans, nu gij loopt te praten zonder dat iemand u weerhoudt, niets pijn doet aan uw geheele lichaam. Praat maar, mijn zoon, alles
wat u in de gedachte en voor den mond komt, en wanneer ik daarvoor verkrijg, dat u niets pijn doet, zal ik het verdriet voor een genoegen rekenen, dat
uw ongepastheden mij aandoen. Als gij zoozeer wenscht naar huis terug te
keeren en naar uw vrouw en kinderen, dan verhoede God, dat ik het
u belette : gij hebt mijn geld, zie, hoe lang het is, sedert wij uit ons dorp
trokken, en zie, wat gij elke maand kunt en moet verdienen : en betaal u
zelf.»
(Toen ik diende,» antwoordde Sancho, (bij Thomas Carrasco, den vader van
den baccalaureus Simson Carrasco, dien u wel kent, verdiende ik twee ducaten
elke maand, behalve den kost ; bij u weet ik niet wat ik kan verdienen, ofschoon
ik weet, dat een schildknaap van een dollend ridder meer werk heeft dan hij,
die bij een boer dient, want ten slotte hebben wij, die bij boeren dienen, hoewel wij ook overdag werken, en hoe slecht het ook uitvalt, des avonds ons
eten uit den pot en wij slapen in een bed, waarin ik niet heb geslapen sedert
ik bij u dien, behalve den korten tijd, dat wij ten huize waren van Don Diego
van Miranda, en het pretje, dat ik had met het schuim, dat ik uit de vleeschketels van Camacho haalde, en wat ik at en dronk en sliep ten huize van Basilio ; al den overigen tijd heb ik geslapen op den harden grond, in de open
lucht, onderhevig aan wat men noemt de guurheid van de lucht, mijn leven
onderhoudend met korstjes kaas en stukjes brood, en water drinkend nu eens
uit beken en dan eens uit fonteinen, wat wij maar aantreffen in deze wildernis,
door welke wij trekken."
(Ik beken," antwoordde Don Quichote, „dat alles wat gij zegt, Sancho,
waar is ; hoeveel dunkt u, dat ik u meer moet geven dan Thomas Carrasco
11 gat?)

(Met twee realen meer per maand, zeide Sancho, zou ik mij voor welbetaald houden; dat is wat betreft het loon van mijn arbeid ; maar wat
betreft mij voldoening te geven voor de belofte, die u mij gedaan heeft, mij
het bestuur over een eiland te zullen geven, zou het billijk zijn, dat er nog
zes realen werden bijgevoegd, wat in het geheel dertig zou zijn.'
Het is heel goed," hervatte Don Quichote ; „en nu overeenkomstig het loon,
(

dat gij u hebt aangewezen : vijf en twintig dagen

zijn er, dat wij uit ons dorp

trekken : reken, Sancho naar evenredigheid en zie wat ik u schuldig ben en
betaal u, zooals ik u gezegd heb, met eigen handen.»
;
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Mijn hemel !" riep Sancho, ,,wat dwaalt u bij die rekening, want de belofte
van het eiland moet gerekend worden van den dag af, dat u het mij beloofde
tot op het tegenwoordige uur, waarin wij zijn."
(Wel, hoe lang is het dan, Sancho, dat ik het u beloofde ?" vroeg Don
Quichote.
ik mij goed herinner," antwoordde Sancho, „moet het twintig jaren
zijn, een paar dagen meer of minder."
zijn,
Don Quichote gaf zich een harden slag voor het voorhoofd en begon hartelijk te lachen, zeggende : „Hé! het is nauwelijks twee maanden geleden, dat ik
mij in de Sierra Morena, en op deze tochten begaf en gij zegt, Sancho, dat ik
u sedert twintig jaren het eiland beloofde ? Nu zeg ik, dat gij verlangt dat mijn
geld, dat gij bij u hebt, aan uw loonen opgaat : als dat zoo is en gij er zin in
hebt, geef ik het u en wel bekome het u! als ik maar van zulk een boozen
schildknaap bevrijd ben, zal ik mij met genoegen arm zien en zonder een penning. Maar zeg mij, omverwerper van alle schildknapen-instellingen der dolende ridderschap ! waar hebt gij ooit gezien of gelezen, dat een schildknaap van
een dolend ridder met zijn heer is gaan overleggen, zooveel en zooveel hebt
gij mij elke maand te geven voor mijn diensten ? Roover, luiaard en spook,
want dat alles lijkt gij, begeef u op het mare magnum hunner geschiedenissen,
en als gij vindt, dat een schildknaap gezegd of gedacht heeft, wat gijhier hebt
gezegd, dan wil ik, dat gij het mij voor het voorhootd spijkert en mij daarenboven vier vuiststompen in mijn gezicht geeft. Wend de teugels of den halster
van het grauwtje en keer naar uw huis, want van nu af hebt gij geen enkelen
voetstap meer met mij voort te gaan. 0 miskend brood ! o misplaatste beloften ! o mensch, die meer van een beest dan van een persoon hebt ! Thans nu
ik u in een stand meende te plaatsen, en zoo, dat men u, ondanks uw vrouw,
excellentie zou noemen, neemt gij uw ontslag ? Nu gaat gij heen, nu ik het vaste
voornemen koesterde, u heer te maken van het beste eiland der wereld ? Maar
och, gelijk gij het meermalen gezegd hebt: honig is niet enz. Een ezel zijt gij,
en een ezel moet gij blijven en als ezel moet gij het afleggen, wanneer uw
levensbaan is afgeloopen, die, naar ik geloof, eer hare uiterste grens bereikt zal
hebben dan gij er achter zult gekomen zijn, dat gij een dom dier zijt."
Sancho keek Don Quichote strak aan, zoolang hij hem deze bestraffingen
toediende en kreeg zulk een berouw, dat hem de tranen in de oogen kwamen en hij
met een klagelijke en weemoedige stem tot hem zeide : ,,Mijnheer ik beken, dat mij,
om een ezel te zijn, niets anders ontbreekt dan de staart ; als het u behaagt
mij er een aan te zetten, zal ik hem welgeplaatst achten en u voor lastdier
dienen alle dagen, die mij nog van mijn leven overschieten. Vergeef mij en
betreur mijne jonkheid, en bedenk, dat ik weinig weet en dat, indien ik veel
praat, dit meer voortkomt uit zwakheid dan uit boosaardigheid : maar wie dwaalt
en zich verbetert beveelt zich bij God aan."
Ik zou mij verwonderen, Sancho, als gij niet een spreekwoordje in uw gesprek mengde. Welnu, ik vergeef u, mits gij u betert en u voortaan niet meer
zulk een vriend toont van uw eigenbelang, maar gij uw hart tracht te verruimen en lustig zijt en moed schept in het verwachten van de vervulling
mijner belofte, welke, ofschoon zij uitblijft, niet onmogelijk wordt."
Sancho antwoordde, dat hij dit zou doen, al moest hij de kracht uit zijn
zwakheid putten. Hierop begaven zij zich in het bosch, en Don Quichote
schikte zich aan den voet van een olmboom en Sancho aan dien van een
beuk, want dergelijke boomen en andere huns gelijke hebben altijd voeten en
„
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geen handen. Sancho bracht den nacht pijnlijk door, want de slagen deden
zich meer gevoelen met de nachtlucht. Don Quichote bracht hem door in zijn
gestadige herdenkingen, maar toch gaven zij hun oogen aan den slaap over en
bij het aanbreken van den dageraad vervolgden zij hun weg, de oevers zoekend
van de vermaarde Ebro, waar hun overkwam, hetgeen verhaald zal worden in
het volgend hoofdstuk.

HOOFDSTUK XVIII.
Van het vermaarde avontuur der betooverde schuit.

Op hun reeds verhaalde en nog te verhalen tochten kwamen Don Quichote
en Sancho vier dagen, nadat zij uit het populieren boschje gekomen waren,
aan de rivier Ebro, en zijn aanblik strekte Don Quichóte tot groot genoegen,
want hij beschouwde en bezag de liefelijkheid zijner oevers, de helderheid zijner,
wateren, de kalmte van zijn stroom en den overvloed van zijn vloeibaar kristal,
welk vroolijk gezicht in zijn herinnering duizend verliefde gedachten vernieuwde ;
bijzonder kwam hij op hetgeen hij gezien had in het hol van Montesinos, want,
ofschoon de aap van meester Pedro hem gezegd had, dat een deel van die
zaken waarheid was en een deel leugen, hield hij meer vast aan de ware, dan
aan de leugenachtige, juist het tegenovergestelde van Sancho, die ze allen voor
een leugen hield. Toen zij nu voorttogen bood zich aan hun gezicht
een schuitje aan, zonder riemen noch eenig ande r tuig, dat aan den kant vastgebonden lag aan den stam van een boom, die aa den oever stond. Don
Quichote keek overal rond en zag niemand ; en aanstonds, zonder iets meer,
steeg hij van Rosinante af en gebood Sancho, dat hij dit ook zou doen van
het grauwtje en hij beide dieren goed te zamen moest vastbinden aan den
stam van een populier of wilgenboom, die daar stond. Sancho vroeg hem de
reden van dat plotseling afstijgen en van dat vastbinden ? Don Quichote antwoordde : „Gij moet weten, Sancho, dat deze schuit, welke hier ligt, mij rechtstreeks en zonder dat het iets anders zijn kan, roept en uitnoodigt om er in
te stappen en hulp te gaan brengen aan een ridder, of aan een ander hulpbehoevend en aanzienlijk persoon, die zich in eenigerlei groote bezorgdheid
moet bevinden ; want dit is de stijl van de riddergeschiedenissen en van de
toovenaars, die er zich in mengen en medespreken, wanneer een ridder in eenig
gevaar geplaatst is en hij er niet uit kan verlost worden dan door de hand
,van een ander ridder ; al zijn zij dan ook de een van den ander twee- of
drieduizend mijlen of nog meer verwijderd, dan voeren zij hem 6f weg in een
wolk, 6f zij zenden hem een schuit waarin hij stapt, en in minder dan een
oogenblik voeren zij hem 6f door de lucht Of over zee, waarheen zij willen en
waar zijn, hulp vereischt wordt ; zoodat, Sancho, deze schuit hier geplaatst is
met hetzelfde doel ; dit is even waar als het thans dag is ; en voordat dit ge-

schiedt, bind gij het grauwtje en Rosinante samen vast, en dan Gode bevolen,
die ons geleidt ! want ik zal niet nalaten mij in te schepen, al kwamen alle
barrevoeterkloosterbroeders er tegen op !"
Daar dit zoo is," antwoordde Sancho, „en gij u telkens wilt begeven in
die, ik weet niet of gij ze dwaasheden noemt, moet men maar gehoorzamen
„
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en het hoofd buigen, het spreekwoord in acht nemende, dat zegt : „Doe wat
uw meester u beveelt, ja ga met hem aan tafel zitten !" Maar wat betreft de
verlichting van mijn geweten, wil ik u doen opmerken, dat het mij voorkomt
dat deze schuit niet tot de betooverde behoort, maar aan eenige visschers van
deze rivier, waarin de beste elft van de wereld gevangen wordt."
Dit zeide Sancho, terwijl hij de dieren vastbond, ze met groote zielesmart
overlatende aan de hoede en bescherming der toovenaars. Don Quichote zeide,
dat hij niet behoefde te tobben over de verlatenheid van die dieren, daar hij,
die ze weg zou voeren over zulke ververwijderde wegen en landstreken, wel
zorgen zou ze te onderhouden.
Ik begrijp van dat verwen niets," zeide Sancho, „en ik heb zulk een lang
woord niet gehoord in al de dagen mijns levens."
Verre verwijderd," antwoordde Don Quichote, „wil zeggen : afgelegen, en
het is geen wonder, dat gij het niet verstaat, want gij zijt niet verplicht een
taalgeleerde te zijn, zooals sommigen denken te zijn, en het volstrekt niet zijn."
Zij zijn vastgebonden," hervatte Sancho : „wat moeten wij nu doen ?"
„Wat ?" antwoordde Don Quichote : „ons kruisen en het anker lichten : ik
wil zeggen, ons inschepen en het touw lossnijden, waarmede deze schuit is
vastgemaakt :" -- en er in springend, gevolgd door Sancho, sneed hij het touw
los en de schuit dreef langzaam van den oever af. Doch toen Sancho zich
ongeveer een paar meter ver in de rivier zag, begon hij te beven, van vrees
voor zijn leven ; niets deed hem echter meer leed, dan het grauwtje te hooren
balken en te zien, dat Rosinante spartelde om zich los te maken ; hij zeide
het tegen zijn heer : „Het grauwtje balkt van smart over onze afwezigheid en
Rosinante doet zijn best om zich in vrijheid te stellen ten einde ons achterna
te springen. 0 liefste vrienden, houdt u stil ; de dwaasheid, die ons van u verwijdert, moge, tot betere kennis van zaken gekomen, ons naar uw tegenwoordigheid terug voeren !"
En hierop begon hij zoo bitter te schreien, dat Don Quichote vol spijt e^
toom tot hem sprak : „Waarvoor vreest gij, lafaard ? waarom weent gij, hart
van boterhammen ? wie vervolgt u of wie verdrukt u, ziel van een huisrat?
of wat ontbreekt u, midden in den schoot van den overvloed ? reist gij
soms te voet en ongeschoeid over de Riphaeische bergen ? neen, maar gezeten op een plank als een aartshertog op den kalmen stroom dezer liefelijke
rivier, waaruit wij binnen kort in de ruime zee zullen komen. Maar wij moeten
er reeds uitgekomen zijn en ten minste zeven- of achthonderd mijlen gevaren
hebben ; had ik hier een astrolabium om poolshoogte te nemen, dan zou ik u
zeggen hoeveel wij er hebben afgelegd : ofschoon ik er óf weinig van weet,
wij zijn reeds gevaren, of zullen weldra varen over de evennachtslijn, welke de
twee tegenovergestelde polen op gelijken afstand snijdt.»
«En als wij in die lijn gekomen zijn, waarvan u spreekt,» vroeg Sancho
a hoeveel zullen wij dan hebben gevaren?)
«Veel,» hervatte Don Quichote : «want van de drie-honderd-en-zestig graden,
welke de bol der aarde bevat, volgens de berekening van Ptolemaeus, die de
grootste kosmograaf was, dien men kent, zullen wij de helft hebben afgelegd,
als wij aan de linie zijn gekomen, die ik daar genoemd heb.'
«Bij den Hemel,» riep Sancho, «wat brengt u mij daar, als getuige van hetgeen gij zegt, een fatsoenlijk mensch aan, een Pool, een koster of kostganger
of ik weet niet wat.»
Don Quichote lachte om de uitlegging, welke Sancho gegeven had van den
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naam en de hoedanigheid van den kosmograaf Ptolemaeus en zeide tot hem :
(Gij moet weten, Sancho, dat voor de Spanjaarden en voor wie te Cadix scheep
gaan om naar Oost-Indië te varen, het een der teekenen is, welke zij hebben
om te weten, dat zij die evennachtslijn, van welke ik gesproken heb, hebben
overschreden, dat bij allen, die zich in het schip bevinden, de luizen sterven,
zonder dat er één overblijft, en men zou er geen in het gansche vaartuig vinden,
al woog men haar tegen goud op ; en dus kunt gij, Sancho, met uw hand over
uwe dij strijken en als gij er iets levends op vindt, zullen wij uit dien twijfel
geraken, of wij er al of niet over zijn gegaan.»
(Ik geloof daar niets van,» antwoordde Sancho, (maar niettemin zal ik doen
wat u mij beveelt, ofschoon ik niet weet, waarin de noodzakelijkheid bestaat
om die proeven te nemen, daar ik met mijn eigene oogen zie dat wij ons nog
geen vijf meters van den oever verwijderd hebben, ja wij zijn nog geen twee
meters van den kant af, waar onze beesten staan : want daar staan Rosinante
en het grauwtje op dezelfde plaats, waar wij hen verlieten, en als wij er nauwkeurig op letten, zooals ik nu doe, dan zweer ik, dat wij ons niet verroeren
en wij den stap eener mier niet voortgaan.»
(Doe gij, Sancho het onderzoek, dat ik u gezegd heb, en bekommer u over
geen ander, want gij weet toch niet wat voor dingen keerkringslijnen, evenwijdige
lijnen, dierenriemen, zonnewegen, polen, zonnestilstanden, nachteveningen, dwaalsterren, teekenen, punten, maten, waaruit de hemel- en aardkloot wordt zamengesteld, want wist gij al deze dingen, of maar een gedeelte er van, dan zoudt
gij duidelijk weten, welke evenwijdige lijnen wij hebben doorsneden, welke
teekenen gezien en welke beelden wij achter ons hebben gelaten en op dit
oogenblik nog laten ; ik zeg u nogmaals, dat gij u moet belasten en onderzoeken, want ik voor mij houd het er voor, dat gij nog zuiverder zijt dan een
vel effen wit papier.»
Sancho bevoelde zich, zijn hand stilletjes en op den tast aan de linker knie
brengende, waarna hij zijn hoofd ophief en zijn meester aankeek, zeggende : (Of
de proef is valsch, of wij zijn nog niet gekomen waar u zegt, nog op vele
mijlen na niet.»
(Wel,» vroeg Don Quichote, (hebt gij dan iets gevonden ?» (En wel meer
dan iets,» antwoordde Sancho, en zijn vingers afschuddende wiesch hij zijn
heele hand in de rivier, op welke de schuit stil afdreef, midden op den stroom,
zonder dat eenige geheime kracht haar bewoog, noch eenig verborgen toovenaar,
maar alleen de stroom zelf van het stille en liefelijke water. Nu- ontwaardeu zij
eenige groote watermolens, die midden in de rivier stonden, en nauwelijks had
Don Quichote ze gezien, of hij sprak met luider stemme tot Sancho : Ziedaar,
vriend daar is de stad, het kasteel jo de sterkte, waar een verdrukt ridder
moet vertoeven, of een beleedigde koningin, infante of prinses, tot wier hulp ik
hierheen ben gevoerd.»
Wat duivel voor een stad, sterkte of kasteel meent u, mijnheer ?» riep Sancho:
(ziet gij niet, dat het watermolens zijn, die in de rivier staan en waarop koren
gemalen wordt ?»
Zwijg, Sancho,» zeide Don Quichote : (want al schijnen dit watermolens, zij
zijn het niet ; en ik heb u reeds gezegd, dat de tooverijen alle dingen verwisselen en veranderen uit hun natuurlijke gedaante : ik wil niet zeggen, dat zij ze
werkelijk van het eenti wezen in het andere veranderen, maar dat zulks zoo
lijkt, gelijk het de ondervinding aantoonde in de vervorming van Dulcinea, die
Benige toevlucht mijner hoop.»
,
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Intusschen begon de schuit, midden in den stroom der rivier gekomen, niet
meer zoo langzaam te drijven als tot dusverre. De molenaars van de watermolens, welke die schuit op de rivier zagen aankomen en bespeurden dat zij verzwolgen ging worden in den maalstroom van de raderen, kwamen met snelheid
in groote getale naar buiten met groote staken om haar tegen te houden, en
daar zij vol meel buiten kwamen en hun aangezichten en kleederen met stuifmeel bedekt, vertoonden zij een leelijk schouwspel. Zij schreeuwden luidkeels,
roepende : „Duivelskerels! waar gaat gij heen ? zijt gij uw leven moede ? wat,
wilt gij u verdrinken en verbrijzelen op deze raderen ?"
„ Zede ik het u niet Sancho ?" vroeg Don Quichote, „dat wij gekomen waren
waar ik moet toonen, hoe ver de dapperheid van mijn arm gaat ? Zie, hoeveel
roovers en gauwdieven mij te gemoet komen ! zie, hoeveel spoken zich tegen
mij verzetten ! zie, hoeveel leelijke gezichten ons bang willen maken. Maar nu
zult gij het zien, schelmen !" -- en opstaande in de schuit begon hij met luider
stem de molenaars te bedreigen, hun toeroepende : „Ellendig gespuis, laat den
persoon in vrijheid dien gij in uwe sterkte of gevangenis onderdrukt houdt, hoog
of laag, van welke soort of hoedanigheid hij zij : want ik ben Don Quichote
van de Mancha, bijgenaamd de Ridder van de Leeuwen, voor wien het door
de beschikking der hooge Hemelen weggelegd is, een gelukkig einde te maken
aan dit avontuur." En dit zeggende trok hij zijn degen en begon er mede in
de lucht te schermen tegen de molenaars, die, deze dwaasheden hoorende en
niet begrijpende, met hun staken de schuit gingen tegenhouden, welke reeds in
den maalstroom en het kanaal der raderen begon te geraken. Sancho ging op zijn
knieën den Hemel liggen bidden om hem uit zulk een blijkbaar en groot gevaar te
verlossen, zooals Hij dan ook deed door den ijver en de vlugheid der molenaars,
die, met hun stokken de schuit tegenwerkend, haar ophielden, maar niet zoo
dat zij konden verhoeden haar om te keeren en Don Quichote en Sancho
dwars in het water te werpen. Maar dit deed Don Quichote geen kwaad, die
kon zwemmen als een gans, ofschoon de zwaarte zijner wapenen hem tweemalen naar den grond trok, en waren de molenaars er niet bij geweest, die in
het water sprongen en er hen beiden als levenloos uithaalden, zou het daar
voor hun beiden Troje geweest zijn. Toen zij nu op den grond waren gelegd,
eer nat dan stervend van dorst, bad Sancho nedergeknield, met gevouwen handen en de oogen ten hemel gevestigd, God in een lang vroom gebed, dat Hij
hem voortaan mocht bevrijden van de vermetele begeerten en de ondernemingen zijns heeren. Intusschen kwamen de .. visschers aan, eigenaren van de schuit,
welke de raderen der watermolens verbrijzeld hadden, en haar vernield ziende,
begonnen zij Sancho uit te kleeden en van Don Quichote betaling te eischep.
Deze zeide n met groote kalmte, alsof er niets met hem gebeurd was, tot de
molenaars en .. visschers, dat hij de schuit met alle liefde zou betalen, mits zij ;
onvoorwaardelijk de persoon of personen vrijlieten, die in hun kasteel verdrukt
werden.
t Van welke personen of van welk kasteel spreekt gij, verstandeloos mensch ?»
antwoordde een der molenaars : (wilt gij soms hen medenerven, die koren o p
deze watermolens komen laten malen ?
t Genoeg ! » prevelde Don Quichóte : «bier zal het prediken in de woestijn
wezen, dit gespuis te willen brengen tot het uitoefenen van eenige deugd ; in
dit avontuur moeten zich twee dappere toovenaars ontmoet hebben : en de een
rond mij de schuit, terwijl de andere mij omverwierp. God betere het ! want
deze gansche wereld is een en al listen en streken, de eene gericht tegen de
,
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andere. Ik kan niet meer doen :" -- en zijn stem verheffende, ging hij voort,
roepend en naar de watermolens kijkend : Vrienden, wie gij ook zijn moogt,
die in deze gevangenis zijt opgesloten, vergeeft mij, dat ik tot mijn ongeluk en
het uwe u niet uit uw verdrukking kan verlossen ; voor een ander ridder moet
dit avontuur bewaard blijven.»
Dit gezegd hebbende, sloot hij een overeenkomst met de visschers en betaalde voor de schuit vijftig realen, welke Sancho zeer tegen zijn zin overgaf
zeggende : (Met nog twee vaarten als deze gaan wij met ons geheele kapitaal
naar den grand.»
De visschers en molenaars stonden verbaasd die twee figuren aan te zien,
zoo ongelijk, naar het scheen, aan de overige menschen, en zij konden maar
niet begrijpen, waar de woorden en vragen op nederkwamen, welke Don Quichote hun deed : en hen voor gek houdende verlieten zij hen en gingen naar
hun watermolens en de visschers naar hun hutten. Don Quichote en Sancho
gingen weder naar hun beesten, den beest spelen, en dit einde had het avontuur van de betooverde schuit.

HOOFDSTUK XXX
Van hetgeen Don Quichote overkwam met eene
schoone jageres.
Zeer droefgeestig en slecht geluimd kwamen ridder en schildknecht bij hun
dieren, bijzonder Sancho, wien het door de ziel ging, aan het geld te moeten
komen, daar het hem dunkte, dat alles wat men er van afnam, hem iets afnemen was van zijn oogappels. Kortom, zonder een woord met elkander te spreken, stegen zij te paard en verwijderden zich van de vermaarde rivier, Don
Quichote verzonken in peinzingen over zijn liefde en Sancho in die zijner bevordering, welke hij voor het oogenblik op verre na nog niet meende te bereiken, want, hoe dwaas hij ook was, hij zag wel in, dat de bedrijven van zijn
meester, alle of de meeste, dwaasheden waren, en hij zocht een gelegenheid,
om zonder in afrekening met zijn heer te treden, zich weg te maken en naar
huis te gaan ; maar de fortuin schikte de zaken geheel anders dan hij vreesde.
Het gebeurde dan, dat den volgenden dag bij het ondergaan der zon en het
verlaten van een bosch, Don Quichote scherp toezag over een groene weide
en aan haar einde menschen ontwaarde, die hij, naderbij gekomen, erkende als
jagers op vogeljacht. Hij naderde nog meer en zag onder hen een schoone
dame op een sneeuwwitten telganger, die versierd was met groene uitmonstering en met een zilveren ruggesteun. De dame was eveneens in het groen gekleed, zoo sierlijk en rijk, dat de sierlijkheid zelve in haar vorm uitgedrukt
scheen. Op hare linkerhand droeg zij een valk, een teeken, " dat Don Quichote
te verstaan gaf, dat zij een aanzienlijke dame was, die de meesteres moest zijn
van . al die jagers, gelijk ook waar was ; en zoo zeide hij tot Sancho : tLoop,
zoon Sancho, en zeg aan die dame met het pronkpaard en met den valk, dat
ik, de Ridder van de Leeuwen, de handen kus van hare groote schoonheid en
dat, als hare grootheid mij verlof geeft, ik die zal komen kussen en haar die-
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nen in alles wat mijn krachten vermogen en hare hoogheid mij zal bevelen :
zie toe, Sancho, hoe gij spreekt, en pas op dat gij niet een van uw spreekwoorden in uwe boodschap inlascht.»
«Laat mij mijn gang maar gaan,» antwoordde Sancho ; het is de eerste maal
niet dat ik zendingen aan hooge en uitstekende dames in mijn leven volbracht heb.»
«Behalve die, welke gij volbracht hebt naar mejonkvrouw Dulcinea,» hernam
Don Quichote, tweet ik niet, dat gij er ooit een volbracht hebt, ten minste
in mijn dienst niet.»
«Dat is waar,» antwoordde Sancho ; «maar een goede betaler spijt geen pand
en in een welvoorzien huis is de maaltijd gauw klaar ; ik wil zeggen, dat men
mij niets behoeft te zeggen of te waarschuwen, want voor alles begrijp ik wat
en van alles begrijp ik een weinig.»
11 1k geloof het wel, Sancho," zeide Don Quichote ; „ga spoedig en God
geleide u !"
Sancho reed met een vaart weg, het grauwtje uit zijn stap brengende, en
kwam, waar de schoone jageres zich bevond; afgestegen zijnde, knielde
hij voor haar neder en zeide : «Schoone dame, de ridder, dien gij . daar ginds
ziet, genaamd de Ridder van de Leeuwen, is mijn meester, en ik ben zijn
schildknecht Sancho Panza : deze Ridder van de Leeuwen nu, die niet lang geleden die van de Droevige Figuur heette, laat mij u zeggen, dat het haar behage
moge, hem verlof te geven om met uw voorkennis en welbehagen en toestemming zijn verlangen te komen bewerkstelligen, dat geen ander is, naar hij zegt
en ik denk, dan uwe ten top gestegen verhevenheid en schoonheid te dienen,
want als uw heerlijkheid dat toestaat, zult gij iets doen, dat uw belang zal
bevorderen, en hij zal een alleruitstekendste gunst genieten.»
«Goede schildknaap,» antwoordde de dame, «gij hebt uw zending volbracht
met al den rijkdom van woorden, welke dergelijke zendingen vereischen. Sta
op van den grond, want dat een schildknaap van zulk een groot ridder, als
dien van de Droevige Figuur, van wien wij hier reeds veel gehoord hebben,
op zijn knieën ligt, is niet billijk ; sta op, vriend, en zeg uwen heer, dat hij
ter goeder ure komt om van mijn diensten en van die van den hertog, mijn
man, gebruik te maken in een lusthuis, dat wij hier bezitten.»
Sancho stond op, verbaasd, zoowel over de schoonheid der goede dame, als
over hare groote wellevendheid en hoffelijkheid, en nog meer over hetgeen zij
hem gezegd had, van zijn heer, den Ridder van de Droevige Figuur; als zij
hem niet dien van de Leeuwen genoemd had, moest dit zijn omdat hij dezen
naam zoo kort geleden had aangenomen. De hertogin (wier naam nog niet
bekend is) vroeg hem : «Zeg mij, broeder schildknaap : uw heer daar, is dat
niet iemand, van wien een. geschiedenis gedrukt is, genaamd tVan den vernuftigen Jonkheer Don Quichote van de Mancha,' die tot meesteresse zijner ziel
een zekere Dulcinea van Toboso heeft?»
«Dezelfde is het, mevrouw,» antwoordde Sancho ; «de schildknaap van hem,
die voorkomt of moet voorkomen in die geschiedenis, en dien men Sancho
Panza noemt, ben ik, tenzij men mij in de wieg verruild heeft, ik wil zeggen
tenzij men mij verruild heeft onder het drukken.»
«Dat alles doet mij genoegen, veel zelfs,» hernam de hertog. t Ga, broeder
Panza, en zeg uwen heer, dat hij welkom is in mijn staten en dat mij niets
kon overkomen, dat mij meer genoegen deed.»
Sancho keerde met dit aangename antwoord in de grootste blijdschap naar
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zijn meester terug, wien hij alles vertelde wat de groote dame hem gezegd had,
in zijn boersche uitdrukkingen hare groote schoonheid en hare uitnemende bevalligheid en hoffelijkheid hemelhoog verheffende. Don Quichote plaatste zich
sierlijk in den zadel, zette zich vast in de stijgbeugels, bracht zijn vizier in
orde, spoorde Rosinante aan en ging met edelen zwier om de hertogin de handen te kussen, die, den hertog haren gemaal hebbende doen roepen, hem, terwijl Don Quichote aankwam, diens geheele boodschap verhaalde ; en beiden,
die het Eerste Deel dezer geschiedenis gelezen hadden en daar uit de buitensporige dwaasheid van Don Quichote vernomen, wachtten hem af met het grootste
genoegen en met het verlangen om hem te leeren kennen, voornemens zijnde
om zijn luim in te willigen en hem in alles wat hij zeide toe te geven, hem
behandelend als een dolend ridder gedurende de dagen, dat hij zich bij hen
ophield, met al de gewone plechtigheden uit de ridderromans, die zij gelezen
hadden en waarvan zij zelf zeer veel hielden. Intesschen kwam Don Quichote
aan, met opgeheven vizier, en toen hij blijken gaf van te willen afstijgen, schoot
Sancho toe om hem den stijgbeugel vast te houden ; maar deze was zoo ongelukkig,
dat bij het afklimmen van het grauwtje zijn eene voet vastraakte in een touw
van den zadel, zoodat het niet mogelijk was hem los te krijgen, maar hij er
zelfs aan bleef hangen, met zijn mond en zijn borst op den grond. Don Quichote, die niet gewoon was af te stijgen, zonder dat men hem den stijgbeugel
vasthield' en die meende, dat Sancho reeds was gekomen om dien te houden,
wierp zich met zijn volle lichaam af en sleepte den zadel van Rosinante, die
slecht aangegord moet geweest zijn, met zich mede, zoodat én de zadel én
hijzelf op den grond vielen, niet zonder schaamte van zijn kant en vele verwenschingen, welke hij binnensmonds den ongelukkigen Sancho toevoegde, die
nog steeds met zijn voet in de klem zat. De hertog gebood zijn jagers ridder
en schildknaap te hulp te komen en zij hielpen Don Quichote op, die deerlijk
toegetakeld was door zijn val en wankelend zoo goed als hij kon, ging neder-

knielen voor het aanzienlijke echtpaar. De hertog liet dit echter niet toe, maar
zelf van zijn paard stijgende, ging hij Don Quichote omhelzen, tot hem zeggende :
Het spijt mij, heer Ridder van de Droevige Figuur, dat de eerste figuur, welke
u in mijn land gemaakt heeft, zoo slecht is geweest al wij zagen ; maar zorgeloosheden van schildknapen zijn gewoonlijk de oorzaak van nog erger ongevallen.»
Een ongeval, waarbij mij het ongeluk ten deel valt, u te mogen ontmoeten,
dappere vorst, antwoordde Don Quichote kan onmogelijk een ongeval voor
mij zijn, ook al zou mijn val in den diepsten afgrond geeindigd zijn ! daaruit
toch zou mij de roem van u gezien te hebben, opheffen en verlossen. Mijn
schildknaap, dien God verdoeme ! maakt liever zijn tong los om ondeugendheden
te zeggen, dan dat hij een zadel vastmaakt en aansnoert, opdat hij vast zitte;
maar hoe ik mij ook moge bevinden, gevallen of opgestaan, te voet of te paard,
steeds zal ik tot uw dienst zijn en tot die van mevrouw de hertogin, uwe
waardige echtgenoote, de waardige vrouwe der schoonheid en algemeene vorstin
der hoffelijkheid. ,
Zacht wat, mijnheer Don Quichote van de Mancha," zeide de hertog, „want
nu er een jonkvrouwe Donna Dulcinea van Toboso bestaat, is het niet redelijk,
dat andere schoonheden geprezen worden."
Inmiddels was Sancho Panza bevrijd van den strik en zich hierbij bevindend,
sprak hij, vóór zijn meester antwoordde : „Men kan niet ontkennen, maar wel
verzekeren, dat jonkvrouw Dulcinea van Toboso zeer schoon is, maar waar men
't het minste denkt springt de haas op ; ik heb hooren zeggen, dat wat men
„
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natuur noemt, is als een pottebakker, die aarden vaten maakt, en hij, die één
schoon vat maakt, kan er ook wel twee, en drie, en honderd maken : ik zeg
dit omdat mevrouw de hertogin voorwaar niet onderdoet voor mijn meesteresse
mejonkvrouw Dulcinea van Toboso."
Don Quichote wendde zich tot de hertogin en zeide : ,,Uwe grootheid verbeelde zich, dat geen dolend ridder ter wereld ooit een praatzieker noch aardiger
schildknecht had dan ik heb, hij zal mijn woorden bevestigen, als uwe groote
verhevenheid eenige dagen mijne diensten begeert."
Waarop de hertogin antwoordde : „Dat de goede Sancho aardig is, doet mij
hem hoog achten, want dat is een teeken, dat hij verstandig is : de aardigheden
toch en de geestigheden, mijnheer Don Quichote, vallen, zooals u wel weet,
niet in trage verstanden : en daar de goede Sancho aardig en geestig is, verklaar ik hem van nu af voor verstandig.»
tEn een snapper,' voegde Don Quichote erbij.
cZooveel te beter,' zeide de hertog, t want veel aardigheden kunnen niet gezegd worden in weinig woorden ; maar opdat wij daarmede den tijd niet verspillen, kome de Ridder van de Droevige Figuur....)
Van de Leeuwen, moet Uwe hoogheid zeggen," hernam Sancho, „want er is
geen Droevige Figuur meer."
Het veiligste zij dan maar van de Leeuwen," vervolgde de hertog : „ik zeg,
dat mijnheer de Ridder van de Leeuwen moet komen naar een mijner kasteelen,
dat hier in de nabijheid ligt en waar hij ontvangen zal worden, gelijk men het
zulk een hoogen persoon billijkerwijze verschuldigd is en gelijk de hertogin en
ik gewoon zijn al de dolende ridders te ontvangen, die er aankomen."
Intusschen had Sancho den zadel van Rosinante in orde gebracht en goed
vastgenoerd ; en Don Quichote er opgestegen zijnde en de Hertog op een fraai
paard, namen zij de hertogin tusschen zich in en zoo begaven zij zich naar het.
kasteel. De hertogin gelastte Sancho dicht bij haar te blijven, daar zij eeia
overgroot vermaak schepte in het hooren zijner verstandige woorden. Sancho
liet zich niet bidden, schoof zich tuschen hun drieën in en maakte zich den
vierden man in het gesprek tot groot vermaak van de hertogin en van den
hertog, die het voor een groot geluk hielden in hun kasteel zulk een dolend
ridder en zulk een verdoolden schildknaap te ontvangen.
„
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HOOFDSTUK XXXI.

Handelend over gewichtige zaken.
Groot was de blijdschap van Sancho, toen hij zich in zoo gemeenzamen omgang zag met de hertogin, want hij stelde zich voor, in haar kasteel hetzelfde
te zullen vinden als in het huis van Don Diego en in dat van Basilio, steeds
een vriend zijnde van een goed leven ; hij vatte de gelegenheid van zich goed
te doen, bij de haren, als zij zich aan hem aanbood. De geschiedenis verhaalt
dan, dat, vóór zij aan het lusthuis of kasteel kwamen, de hertog vooruitreed en
al zijn bedienden orders gaf omtrent de wijze, waarop zij Don Quichote moesten
behandelen. Zoodra deze met de hertogin aan de poorten van het kasteel gekomen was, kwamen er aanstonds twee lakeien of stalknechts uit, tot aan de
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voeten gehuld in zoogenaamde slaaprokken van het fijnste karmozijnroode satijn;
en Don Quichote onder den arm nemende, zeiden zij hem, zonder dat iemand
het hoorde of zag : ,,Ga nu mevrouw de hertogin helpen afstijgen !"
Don Quichote deed zulks, en er hadden bij dit geval groote plichtplegingen
tusschen hen beiden plaats, maar eindelijk overwon het volhouden der hertogin,
die niet anders wilde afstijgen dan in de armen van den hertog, zeggende dat
zij zich niet waardig achtte om zulk een groot ridder zulk een onnutten last op
te leggen. Eindelijk kwam de hertog buiten om haar te helpen en bij het inkomen van een groote binnenplaats kwamen twee schoone jonkvrouwen en
wierpen om de schouders van Don Quichote een grooten mantel van het fijnste
scharlaken, terwijl in een oogenblik al de gaanderijen om de binnenplaatsen
zich vulden met de dienstknechten en dienstmaagden van dien heer en dame,
met luider stem roepende : „Welkom zij de bloem en de keur der dolende ridders!"
en allen of de meesten wierpen bolletjes met reukwater op Don Quichote
en op den hertog en hertogin, over hetgeen Don Quichote zeer verbaasd stond ;
dit was de eerste dag, dat hij geheel en al overtuigd was werkelijk een dolend
ridder te zijn en geen hersenschimmige, nu hij zich op dezelfde wijze zag behandelen als hij gelezen had, dat zulke ridders behandeld werden in de vroegere
eeuwen. Sancho, het grauwtje aan zijn lot overlatende, volgde de hertogin en
trad het kasteel binnen, maar daar zijn geweten knaagde, dat hij den ezel alleen
liet, ging hij naar eene gezelschapsdame, die met anderen naar buiten was gekomen om de koningin te ontvangen en zeide zachtjes tot haar : ,,Mevrouw
Gonzalez, of hoe u heet...."
Donna Rodriguez van Grialba heet ik," antwoordde de gezelschapsdame
wat is er van uw dienst broeder ?"
Waarop Sancho antwoordde : , Ik zou wenschen, dat u zoo goed wilde zijn,
even buiten de poort van het kasteel te gaan, waar gij een grauwen ezel van
mij zult vinden : wees u zoo goed, hem op stal te brengen, of te laten brengen,
want het arme beest is wat verlegen en zal volstrekt niet terecht komen als
het alleen blijft."
„Als de meester zoo verstandig is als de knecht," antwoordde de dame, „dan
zijn wij er wel aan toe ! Loop naar den duivel, broeder, zoowel gij als die it
hier heen bracht, en pas zelf op uw ezel, want wij, gezelschapsdames. zijn niet
gewoon aan dergelijke bezigheden,"
„Wel inderdaad," antwoordde Sancho, „ik heb van mijnheer, die doorkneed
is in de geschiedenissen, hooren zeggen, wanneer hij die van Lanzelot vertelde,
toen hij uit Bretagne kwam, dat dames hem verzorgden en staatsievrouwen zijn
strijdros ; en wat nu in het bijzonder mijn ezel betreft, ik zou dien met het ros
van mijnheer Lanzelot niet willen ruilen."
Broeder, als gij een potsenmaker zijt," hervatte de dame, ,,bewaar dan uar
aardigheden voor degenen, die ze aardig vinden en er u voor betalen, want van
mij kunt gij niets krijgen dan een oorvijg."
Welnu," antwoordde Sancho, „uwe vijg zal ten minste wel rijp zijn, want
uw jaren zullen wel een aardig aantal vormen, al vergeet u er een paar."
Zwijnekind !" riep de gezelschapsdame, geheel ontstoken in toorn, ,.of ik oud
ben of niet, daar zal ik God rekenschap van geven en niet u, schelm, uienvreter !" dit schreeuwde zij zoo luid, dat de hertogin het hoorde, en zich omkeerend en de dame zoo ontsteld ziende en met zulke fonkelende oogen, vroeg
zij, wat er aan de hand was."
„Hier, met dezen kerel," antwoordde de dame, ,,die mij lastig viel, om zijn ezel
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op stal te gaan brengen, die aan de kasteelpoort staat, als voorbeeld aanvoerende, dat men het zoo deed, ik weet niet waar ; dat eenige dames een zekeren
Lanzelot verzorgden en zekere staatsievrouwen zijn strijdros ; en bovendien heeft
hij mij voor oud uitgescholden".
(Dat zou ik als een beleediging beschouwen,) antwoordde de hertogin, (meer
dan alle, die men mij kon zeggen;' — en tot Sancho sprekende, zeide zij hem :
(Bedenk, vriend Sancho, dat Donna Rodriguez nog heel jong is , en dat zij die
muts meer draagt uit deftigheid en om het gebruik, dan om hare jaren."
(Slechte mogen er voor mij nog te beleven zijn," antwoordde Sancho, als ik
het zoo bedoelde ; alleen zeide ik het, omdat de liefde zoo groot is, die ik mijn
ezel toedraag, en het dacht mij toe, dat ik hem aan geen beminnelijker persoon
kon aanbevelen, dan aan mevrouw Donna Rodriguez.
Don Quichote, die dit alles aanhoorde, zeide : „Zijn dit praatjes, Sancho,
voor deze plaats !"
Mijnheer," antwoordde Sancho, „ieder moet spreken van zijn behoeften,
waar hij zich ook bevinden moge : hier dacht ik aan het grauwtje en hier sprak
ik van hem, en had ik er in den stal aan gedacht, dan zou ik er daar van
gesproken hebben."
Waarop de hertog zeide : (Sancho heeft groot gelijk en men moet hem hiervan geen verwijt maken ; aan het grauwtje zal eten gegeven worden, en wees
,gij maar onbezorgd, Sancho : hij zal behandeld worden als uw eigen persoon."
Onder deze voor allen vermakelijke woorden, behalve voor Don Quichote,
kwamen zij boven en bracht men Don Quichote in een zaal, versierd met zeer
rijke behangsels van goud en gebloemde zijde; zes jonkvrouwen ontwapenden
hem en dienden voor pages, allen zich beijverend en gewaarschuwd door den
hertog en de hertogin, hoe zij Don Quichote moesten behandelen, opdat hij
zich zou verbeelden, dat men hem behandelde als een dolend ridder. Don
Quichote stond, nadat hij ontwapend was, in zijn nauwe broek en in zijn
zeemlederen wambuis, mager, lang, uitgerekt, met kakebeenen, die van binnen
elkander kusten, een figuur, waarover de juffers, die hem dienden, hadden zij
niet opgepast om haar lach te onderdrukken (hetwelk een van de stellige bevelen was, die haar heer en mevrouw haar gegeven hadden), zouden gebarsten
zijn van lachen. Zij verzochten hem, zich geheel te laten ontkleeden, om hem
een hemd aan te doen, maar dit liet hij volstrekt niet toe, zeggende, dat de
eerbaarheid den dolenden ridders even goed stond als de kuischheid. Evenwel
verzocht hij, dat men het hemd aan Sancho zou geven ; en zich met dezen opgesloten hebbende in een zaal, waarin een rijk bed stond, kleedde hij zich uit
en trok het hemd aan ; en zich alleen ziende met Sancho, zeide hij tot hem:
,,Zeg mij, nieuwerwetsche grappenmaker en ouderwetsche domkop, dunkt het
u schoon, zulk eene achtenswaardige gezelschapsdame te beleedigen, als die
was ? was dat een tijd om aan het grauwtje te denken ? of zijn dat heeren, om
tde dieren aan hun lot over te laten, terwijl zij hun meesters zoo uitnemend
ontvangen ? Bij den Hemel, Sancho, bedwing u toch en laat niet merken, dat
gij van een boersch en lomp weefsel geweven zijt. Bedenk, zondaar die gij zijt,
adat de heer des te hooger geacht wordt, naarmate hij meer geërde en hoffelijke dienaren heeft; en dat een van de grootste voorrechten, die de vorsten
hebben boven de overige menschen, is, dat zij van dienaren gebruik maken zoo
goed als zij zelven. Merkt gij niet op, bekrompen mensch, die gij zijt, en ongelukkige, die ik ben, dat als zij zien, dat gij een lompe boer zijt of een zotte
grappenmaker, zij zullen denken, dat ik een bedrieger ben of een ridder van
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den kouden grond ? Neen, neen, vriend Sancho : vermijd deze ongepastheden,
want wie struikelt als snapper en als grappenmaker, valt op den eersten stoot
en wordt een geestelooze potsenmaker ; betoom uw tong, bepeins en herkauw
uwe woorden v66r zij uit uw mond komen en bedenk, dat wij ergens gekomen zijn, vanwaar wij met Gods hulp en de dapperheid van mijn arm voor
een derde en een vijfde deel beter zullen heengaan in roem."
Sancho beloofde hem met den meesten ernst, zijn mond te zullen snoeren of
zich liever de tong af te bijten dan een woord te spreken, dat niet zeer te pa s
kwam en wel overlegd was, gelijk hij hem gelastte, en dat hij er zich niet bezorgd over moest maken, dat men ooit door hem zou ontdekken, wie zij waren. Don Quichote kleedde zich aan, gordde zijn draagband om met zijn degen,
deed den scharlaken mantel over zijn schouders, zette een muts van groen
satijn op, welke de juffers hem gegeven hadden, en in dezen dos trad hij in
de groote zaal, waar hij de dames vond in een halven cirkel geplaatst, evenveel
aan de eene zijde als aan de andere, en allen gereed om hem handwaschwater
te geven, wat zij deden met veel buigingen en plechtigheden. Daarop kwamen,
twaalf edelknapen met den hofmeester, om hem naar de eetzaal teleiden, waar
de heer en de vrouw des huizes hem wachtten. Zij namen hem in
i hun midden en met alle staatsie en plechtigheid geleidden zij hem naar een andere
zaal, waar een rijke tafel gedekt stond voor slechts vier personen. De hertogin
en de hertog traden naar de deur der zaal om hem te ontvangen en met hen
een deftige geestelijke, van die soort, die de huizen der aanzienlijken bedienen;
van dezulken, die, daar zij niet aanzienlijk geboren zijn, de kunst niet verstaan
om hen, die het wèl zijn te leeren, hoe zij het zijn moeten ; van dezulken, die
willen, dat de grootheid der grooten afgemeten wordt naar de bekrompenheid
hunner zielen ; van dezulken, die, willende toonen aan hen die zij besturen, dat
zij zuinig moeten zijn, hen gierig doen zijn ; van dezulken, zeg ik, dat de deftige monnik er een moest zijn, die met het hertogelijk echtpaar aankwam om
Don Quichote te ontvangen. Men betuigde elkander duizend hoffelijke beleefd--heden en eindelijk, Don Quichote in het midden nemende, gingen zij aan tafel
zitten. De herto g noodigde Don Quichote aan het hoofdeinde der tafel, en
ofschoon hij het weigerde, was het aanhouden van den hertog zoo dringend, dat
hij die plaats nemen moest. De geestelijke ging over hem zitten, en de hertog
en de hertogin aan de beide zijden. Bij dit alles was Sancho tegenwoordig,
stom van verbazing bij het zien der eer, welke die hoogaanzienlijke personen
zijnen heer bewezen, en toen hij de vele plichtplegingen zag, die gewisseld werden tusschen den hertog en Don Quichote, om dezen te doen plaats nemen
aan het hoofd der tafel, zeide hij : ,,Als u mij verlof wilt geven, zal ik u een
geschiedenis vertellen, die in mijn dorp voorviel betrekkelijk dat punt van zitplaatsen."
Nauwelijks had Sancho deze woorden gesproken, of Don Quichote beefde,
zonder eenigen twijfel geloovend, dat hij een dwaasheid zou uitkramen.
Sancho keek hem aan, begreep hem, en zeide : „U behoeft niet bang te
wezen, mijnheer, dat ik uit het spoor zal raken of iets zeggen, dat niet goe d
te pas komt, want ik heb de raadgevingen niet vergeten, die u mij kort geleden gaf over het veel of weinig, of goed of slecht spreken."
Ik herinner er mij niets van, Sancho," antwoordde Don Quichote : „zeg
wat gij wilt, als gij het maar vlug doet."
Wel hetgeen ik wil zeggen," hernam Sancho, „is zoo waar, dat mijnheer,
Don Quichote, hier tegenwoordig, mij niet zal toelaten te liegen.
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,,wat mij betreft," hervatte Don Quichote, „lieg gij, Sancho, zooveel u lust :
ik zal u niet tegenhouden, maar bedenk hetgeen gij gaat zeggen."
Ik heb het zoo bedacht en overdacht," zeide Sancho, „dat men het veilig
aan de klok kan hangen, zooals men metterdaad zal zien."
Het ware goed," zeide Don Quichote, „dat u dezen zot van hier liet verwijderen, die duizend zotternijen zeggen zal."
Bij het leven van den hertog !" zeide de hertogin, „Sancho moet zich geen
oogenblik van mij verwijderen ; ik houd veel van hem, ik weet dat hij zeer
verstandig is."
Verstandige dagen," riep Sancho, „beleve uwe heerlijkheid, voor de goede
rneening, die gij van mij hebt, ofschoon ik haar niet verdien, en de geschiedenis,
welke ik wil verhalen, is deze. Eens noodigde een edelman van mijn dorp,
die zeer rijk en aanzienlijk was, want hij stamde af van de Alamo's uit Medina
rolel Campo en huwde Donna Mencia van Quinnones, die een dochter was van
Don Alphonsus van Marannon, ridder van de orde van St. Jakob, die verdronk
bij de Herradura en over wien jaren geleden die ruzie in ons dorp plaats had,
waar, naar mijn meeping, mijnheer Don Quichote zich bij bevond en waarbij
Thomasillo, die dwarskop, de zoon van Balbasteros den smid gewond werd .. .
Is dit alles niet waar, mijnheer ? zeg het, bij uw leven, opdat deze heeren mij
niet houden voor een leugenachtigen snapper."
(Tot dusverre,» zeide de geestelijke, thoud ik u meer voor een snapper dan
voor een leugenaar, maar voor het vervolg weet ik niet waar ik u voor zal
houden.'
Gij noemt zoovele getuigen op, Sancho, en zooveel bewijzen, dat ik niet
kan nalaten te zeggen, dat gij waarheid moet zeggen ; ga voort en bekort uw
verhaal, want gij neemt omwegen om nog in geen twee dagen klaar te komen.'
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t Hij moet het zoo niet bekorten,' zeide de hertogin, tom mij genoegen te
doen ; veeleer moet hij het vertellen op de wijze waarop hij het kent, al komt

hij er in geen zes jaren mede klaar, want al waren het er zooveel, zij zouden
voor mij de beste zijn, die ik ooit beleefd had.'
eIk zeg dan, mijne heeren,' vervolgde Sancho, tdat die edelman, dien ik
ken als mijn handen, want van mijn huis tot het zijne is geen boogschot, een
urmen, maar eerzamen boer uitnoodigde,'
t Vooruit, broeder,' riep nu de kloosterling : tgij maakt omwegen om niet
met uw verhaal te eindigen voor in de andere wereld.
top minder dan halfweg zal ik eindigen, als het God behaagt,' antwoordde
Sancho; ten zoo zeg ik n,
dadat, toen die boer kwam ten huize van genoemden edelman, zijn gastheer, wiens ziel ruste in vrede ! want hij is nu dood, en
men zegt, dat hij een engelendood stierf: want ik was er niet bij tegenwoordig :
ik was in dien tijd gaan maaien te Tembleque ....'
Bij uw leven, mijn zoon," riep de geestelijke, „kom toch gauw van Tembleque terug, en zonder den edelman te begraven, tenzij gij er nog meer begrafenissen bij wilt veroorzaken ; maak een einde aan uw verhaal."
„Het geval is dan," hervatte Sancho, ,,dat toen zij met hun beiden aan tafel
zouden gaan zitten, want mij dunkt, ik zie hen nu meer dan ooit...."
Groot genoegen hadden de hertog en de hertogin in het ongenoegen, dat de
goede monnik toonde te hebben over de wijdloopigheid en de rustpunten, waarmede Sancho zijn vertelling deed en Don Quichote zat zich op te eten van
toom en woede.
Ik zeg dus," vervolgde Sancho, „dat toen zij beiden, zooals ik gezegd heb,
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aan tafel zouden gaan zitten, de boer tegen den edelman volhield dat deze de
hoofdplaats zou nemen, en de edelman hield mede vol, dat de boer haar nemen
zou, daar in zijn huis moest geschieden wat hij gebood ; maar de boer, die zich
verbeeldde hoffelijk en welopgevoed te wezen, wilde volstrekt niet, totdat de
edelman, knorrig geworden, hem de beide handen op de schouders leggende,
met geweld deed nederzitten, zeggende : „Ga zitten, lastig mensch, want wààr Ik
mij ook nederzet, wordt dat voor u het hoofd van de tafel! dit is de vertelling
en ik geloof dat zij hier niet te onpas is bijgesleept."
Don Quichote kreeg duizend kleuren, die zijn bruin gelaat bespikkelden en er
op doorschenen. Het aanzienlijk echtpaar bedwong zijn lach, opdat Don Quichote niet nog verlegener werd, terwijl zij de ondeugendheid van Sancho begrepen hadden ; en om van gesprek te veranderen en te maken dat Sancho
niet voortging met andere gekheden, vroeg de hertogin aan Don Quichote,
welke berichten hij had van mejonkvrouw Dulcinea, en of hij haar in de laatste
dagen ook eenige geschenken had gezonden van reuzen of struikroovers, daar
het niet anders kon of hij had er velen overwonnen.
Waarop Don Quichote antwoordde : cMevrouw, mijne rampen zullen, al
hadden zij een begin, nooit een einde nemen. Reuzen heb ik overwonnen,
gauwdieven en struikroovers heb ik haar toegezonden : maar waar moeten zij
haar vinden, nu zij betooverd is en veranderd in de leelijkste boerin, die men
zich kan voorstellen ? )
«Ik weet het niet,) zeide Sancho Panza : «mij komt zij het schoonste schepsel
der wereld voor, ten minste in vlugheid; en in het springen weet ik wel, dat
zij niet onder zou doen voor een koordedanser ik verzeker u, mevrouw de
hertogin, zij springt van den grond op een ezelin, alsof zij een kat was.)
«Hebt gij haar betooverd gezien ? ) vroeg de hertog.
«Of ik haar gezien heb ! , antwoordde Sancho ; «wel, wie duivel anders dan
ik was de eerste, die op het geval van de betoovering kwam ? Zij is zoo betooverd als mijn vader.,
De geestelijke, die hoorde spreken van reuzen en van gauwdieven en van
betooveringen, kwam op het denkbeeld, dat dit Don Quichote van de Mancha
moest zijn, wiens geschiedenis de hertog gewoonlijk las, wat hij echter menigmalen in hem gelaakt had, zeggende, dat het een dwaasheid was, zulke dwaasheid
te lezen ; en zich verzekerd hebbende, dat het de waarheid was, wat hij vermoedde,
sprak hij, in grooten toorn, den hertog aldus aan : «Uwe Excellentie, mijnheer, zal
onzen lieven Heer rekenschap moeten geven van hetgeen deze goede man bedrijft.
Deze Don Quichote, of Don gek, of hoe hij heet, verbeeld ik mij, dat niet zoo
krankzinnig moet zijn als Uwe Excellentie wil, dat hij zij, hem de gelegenheden
aan de hand doende om zijn zotheden en ijdelheden voort te zetten." En het
woord richtende tot Don Quichote, zeide hij tot hem : „En gij, onnoozele hals,
wie heeft u in de hersenen gebracht, dat gij een dolend ridder zijt en dat gij
reuzen overwint en struikroovers vangt ? Ga in vrede heen en laat het u gezegd
zijn ! keer naar uw huis en voed uw kinderen op, indien gij ze hebt, en behartig uw bezittingen, en laat af van het loopen zwerven door de wereld, niets
doende en stof tot lachen gevende aan allen, die u kennen en niet kennen. En
waar, in vredes naam, hebt gij toch gevonden, dnt er dolende ridders waren of
thans zijn ? Waar zijn er reuzen in Spanje of struikroovers in de Mancha, of
betooverde Dulcinea's, of de heele hoop van onnoozelheden, die er van verhaald

worden ?"
Don Quichote luisterde opmerkzaam naar de woorden van dien eerbiedwaar-
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Bigen man, en ziende, dat hij zweeg, stond hij, zonder het hertogelijke paar te
ontzien, op, met een toornig gebaar en ontroerd gelaat en zeide ... Maar dit
antwoord verdient een afzonderlijk hoofdstuk.

HOOFDSTUK XXXII.

Van het antwoord dat Don Quichote gaf aan zijn berisper,
met andere ernstige en aardige voorvallen.
Don Quichote dan, opgestaan zijnde en bevende van het hoofd tot de voeten alsof hij de koorts had, sprak met gejaagde en ontroerde ste rn aldus : „De
plaats, waar ik ben, en de tegenwoordigheid, in welke ik mij bevind, en de
eerbied, dien ik steeds had en heb voor den stand, waartoe u behoort,
weerhouden mijn billijken toom en binden hein de handen : en dus zoowel
om hetgeen ik gezegd heb, als om hetgeen ik weet wat allen weten, dat de
wapenen der getabbaarden dezelfde zijn als die der vrouw, namelijk de tong,
zal ik met de mijne een gelijken strijd aanvangen met u, van wien men veeleer
goede raadgevingen moest verwachten dan schandelijke berispingen. De heilige,
goede en welgemeende bestraffingen vereischen andere omstandigheden en andere oogmerken ; ten minste mij bestraft te hebben in het openbaar en op zulk
eene ruwe wijze heeft de grenzen der goede bestraffing geheel overschreden : de
eerstaangeduide toch rusten beter op de zachtheid dan op de ruwheid en het
is niet goed, zonder kennis te dragen van de zonde, die gelaakt wordt, den
zondaar zoo maar bot weg gek en krankzinnig te noemen. Of zeg mij
voor welke der krankzinnigheden, die gij in mij gezien hebt, veroordeelt
en berispt gij mij, en gelast mij naar huis te keeren, om op zijn bestuur te passen en op dat van mijn vrouw en kinderen, zonder zelfs
te weten of ik de eene of de anderen heb ? Moet men maar zoo holderdebolder in andermans huizen hun meesters gaan besturen en na er eenigen te hebben opgevoed in den dwang van kostschool, zich zonder meer
van de wereld te zien, dan wat bevat kan worden binnen twintig of
dertig mijlen in den omtrek, onverschrokken beginnen met wetten te geven
aan de ridderschap en aan het beoordeelen der dolende ridders ? Is het soms
een ijdele onderneming of is het een slecht besteede tijd, die besteed wordt om
te zwerven door de wereld, niet om hare kostelijkheden op te zoeken, maar de
ruwe paden, langs welke de goeden opstijgen ten zetel der onsterfelijkheid ?
Hielden de ridders, de grootera, de edelmoedigen, de hooggeborenen mij voor
een dwaas, ik hield het voor een onherstelbare beleediging : maar dat de geleerden mij voor dwaas houden, die nooitde paden der ridderschap betraden, daar
i en een ridder zal ik sterven, indien het
geef ik geen duit om : een ridder ben ik
den Allerhoogste behaagt ; sommigen bewandelen het ruime veld der trotsche
eerzucht, anderen dat der slaafsche en lage vleierij, anderen dat der bedriegelijke schijnheiligheid en anderen dat der ware godvreezenheid; maar ik, gedrongen door mijn gesternte, betreed het enge pad der dolende ridderschap,
..
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om welk beroep ik wel den rijkdom minacht, maar niet de eer. Ik heb voor
beleedigingen voldoening geëischt, onrecht hersteld, onbeschoftheden gekastijd,
reuzen overwonnen en spoken vertreden ; ik ben verliefd, alleen maar omdat het
noodzakelijk is, dat de dalende ridders het zijn, en het zijnde behoor ik niet
tot de zondige minnaars, maar tot de Platonische ingetogenen. Mijn bedoelingen
richt ik steeds op goede doeleinden namelijk wel te doen aan allen en kwaad
aan niemand : zoo hij, die dit behartigt, een nar verdient te worden genoemd,
zegt gij het dan, doorluchtige hertog en hertogin !"
,,Wel, bij den Hemel !" riep Sancho, „zeg niets meer, mijnheer en meester,
ter uwer verdediging, want er valt niets meer te zeggen, niets meer te bedenken, niets meer vol te houden in de wereld ; te meer, als die heer ontkent, gelijk hij ontkend heeft, dat er in de wereld dolende ridders geweest zijn, en
zijn, wat wonder, dat hij niets weet van de dingen, waarover hij gesproken
heeft ?"
«Zijt gij, broeder," vroeg de geestelijke, „soms die Sancho Panza, waarvan
men spreekt, aan wien uw meester een eiland beloofd heeft ?"
«Die ben ik," antwoordde Sancho, „en ik ben iemand, die het even goed
verdient als wie ook ; ik ben van de leer : voeg u bij de goeden en gij zult er
een van zijn ; en ik ben van hen die zeggen : niet naar wie gij heet, maar met
wie gij eet; en van die zeggen : die tegen een goeden boom gaat leunen, goede
schaduw bedekt hem ; ik ben gaan leunen tegen een goeden heer, en sedert vele
maanden dool ik door deze wereld voort in gezelschap, en ik moet een tweede
als hij worden, als het God belieft, en als hij blijft leven en ik blijf leven, zal
het hem aan geen keizerrijken ontbreken om over te gebieden, noch mij aan
eilanden om te besturen."
Neen zeker, vriend Sancho," zeide hierop de hertog, „want ik, in naam van
minheer Don Quichote, vertrouw er u het bestuur over een toe, dat ik open heb,
van geen geringe hoedanigheid."
Ga nederknielen, Sancho," zeide Don Quichote, „en kus de voeten van Zijne
Excellentie voor de gunst, die hij u bewezen heeft."
Sancho deed zuls, en de geestelijke dit ziende, stond op van de tafel, uitermate
vertoornd, en zeide : „Bij het kleed, dat ik draag, ik moet zeggen, dat Uwe Excellentie even onzinnig is als deze zondaars; zie, of zij niet gek moeten zijn, daar
de verstandigen hun gekheden goedkeuren. Uwe Excellentie blijve met hen, want
zoolang zij in huis zullen zijn, zal ik in het mijne blijven en mij onthouden van
te laken wat ik niet kan verbeteren," en zonder iets meer te zeggen of te
eten, ging hij heen, zonder dat de smeekingen van het hertogelijk echtpaar
hem vermochten terug te houden, ofschoon de hertog niet heel veel zeide, verhinderd door het lachen, dat zijn onvoegzame toom hem veroorzaakt had.
Toen hij uitgelachen had,zeide hij tot Don Quichote : „mijnheer de Ridder
van de Leeuwen, u heeft zich zoo verheven verantwoord, dat u niets om voldoening te erlangen overblijft voor deze, die, schoon zij een beleediging schijnt,
zulks in geenen deele is, ,want evenals de vrouwen niet beleedigen, beleedigen
ook de geestelijken niet, gelijk u beter weet dan ik."
Dat is zoo," antwoordde Don Quichote, „en de reden is, dat wie niet beleedigd kan worden, niemand beleedigen kan. De vrouwen, de kinderen en de
geestelijken, gelijk zij zich niet kunnen verdedigen, al worden zij aangevallen,
kunnen niet gehoond worden, want tusschen de beleediging en den hoon is
dit onderscheid, zooals Uwe Excellentie beter weet dan ik. De hoon komt van
de zijde van wie hem kan aandoen en hem aandoet en hem volhoudt ; de beDON QUICHOTE.
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leediging kan komen van welken kant het zij, zonder dat zij hoont. Bij voorbeeld : iemand gaat rustig over straat ; er komen er tien gewapenderhand aan
en als zij hem stokslagen geven trekt hij zijn degen en doet zijn plicht : maar
de menigte der tegenpartij stelt zich hem tegen en laat hem niet toe zijn voornemen te volvoeren, namelijk zich te wreken : zoo iemand is beleedigd, maar
niet gehoond; en hetzelfde zal een ander voorbeeld bevestigen : iemand wendt
een ander den rug toe ; deze komt en geeft hem stokslagen en ze gegeven
hebbende vlucht hij weg en wacht niet, en de ander vervolgt hem en krijgt
hem niet : die de stokslagen ontving, ontving een beleediging, maar geen hoon :
want hoon moet volgehouden worden. Had hij, die de stokslagen gaf, al had
hij ze ter sluiks gaap geven, zijn degen getrokken en was hij stil blijven staan,
zijn vijand het hoofd biedend, dan zou de geslagene beleedigd en gehoond zijn
te gelijk : beleedigd, omdat men hem verraderlijk sloeg ; gehoond, omdat die
hem sloeg volhield wat hij gedaan had, zonder den rug te keeren en stand
houdend : en zoo kan ik, volgens de wetten van het vervloekte tweegevecht,
beleedigd zijn, maar niet gehoond, want de kinderen hebben er geen gevoel
voor, noch de vrouwen ; en zij kunnen niet vluchten en vermogen ook niet af
te wachten ; evenmin zij die tot den geestelijken stand behooren, want die drie
soorten van menschen missen aanvallende en verwerende wapenen ; en dus,
ofschoon zij natuurlijk verplicht zijn zich te verdedigen, zijn zij het niet om
iemand aan te vallen ; en ofschoon ik daareven zeide, dat ik beleedigd kon
worden, zeg ik nu van niet, want die geen hoon kan ontvangen, kan hem nog
minder toebrengen : om welke redenen ik dien niet moet voelen, noch voel,
welke die goede man tot mij gesproken heeft : alleen zou ik wenschen, dat hij
een weinig gebleven was, om hem de dwaling te doen begrijpen, waarin hij
verkeert, met te denken en te zeggen, dat er geen dolende ridders geweest zijn,
noch zijn in de wereld, want had Amadis zooiets gehoord of een uit het oneindig aantal van zijn geslacht, dan weet ik wel, dat hij er slecht afgekomen was."
Dat zweer ik," riep Sancho : zij zouden hem een houw hebben gegeven,
die hem van boven tot beneden had opengespleten als een granaatappel of als
eene heele rijpe meloen ; ja, zij waren goede kereltjes om dergelijke kittelingen
te dulden ! Bij het heilige kruis, ik houd het voor zeker, dat als Reinoud van
Montauban zulke woorden van het mannetje gehoord had, hij hem een mondstopper gegeven zou hebben, dat hij in geen drie jaren meer gesproken had ;
neen, maar hij had eens met hen moeten aanleggen en hij zou gezien hebben,
hoe hij uit hun handen ware ontsnapt !"
De hertogin stierf van lachen, toen zij Sancho zoo hoorde praten, en in hare
meening hield zij hem voor aardiger en gekker dan zijn meester, en velen waren
er in dien tijd van hetzelfde gevoelen. Eindelijk bedaarde Don Quichote en de
maaltijd liep af, en bij het afnemen van het tafellaken kwamen vier jonkvrouwen,
de eene met een zilveren bekken, de andere met een waschkan, eveneens van
zilver, de derde met twee hagelwitte en prachtige handdoeken op haar schouder,
en de vierde met halverwege ontbloote armen en in hare blanke handen — die
zonder twijfel blank waren — een rond stuk Napelsche zeep. Die met het
bekken trad nader, en met edelen zwier en losheid plaatste zij het bekken onder
den baard van Don Quichote, die, zonder een woord te spreken, verbaasd over
een dergelijke plechtigheid en geloovend, dat het een gebruik moest zijn van
dat land om, in plaats van de handen, den baard te wasschen, den zijnen uitstak, zoover hij kon, en op hetzelfde oogenblik begon de kan te vloeien en
de jonkvrouw met de zeep behandelde zijn baard met veel spoed, sneeuw„
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vlokken van zeepsop spreidend niet alleen over den baard, maar over het
gansche gelaat en over de oogen van den gehoorzamen ridder, zoodat zij zich
met geweld rnoesten sluiten. De hertog en de hertogin, die van niets van dit
alles bewust waren, wachtten, waarop zulk een buitengewone wassching zou
uitloopen. De jonkvrouw barbierster, nadat zij hem met een palmdik zeepsop
bedekt had, veinsde dat haar water op was en gelastte die met de waschkan
er am te gaan, en dat mijnheer Don Quichote wel wachten zou. Dit geschiedde
en Don Quichote bleef zitten met het vreemdste figuur en belachelijker, dan
men zich kan voorstellen. Allen bekeken hem, die tegenwoordig waren, en zij
waren velen, en toen zij hem zagen met een halve el hals, meer dan middelmatig bruin, de oogen gesloten en den baard vol zeep, was het een ware inspanning voor hen, hun lach te bed wingen, de dames hielden hare oogen
nedergeslagen, zonder haar heer en mevrouw te durven aanzien; dezen werden
inwendig geprikkeld door toorn en door lachlust en zij wisten niet wat te doen,
of de verrnetelheid der meisjes te bestraffen, of haar te beloonen VOGr het genot, dat zij smaakten, met Don Quichote in dien toestand te zien, Eindelijk
kwam de jonkvrouw met de waschkan terug en men voleindigde met Don
Quichote te wasschen; daarop veegde en droogde zij, die de handdoeken had,
hem zeer bedaard af, en alle vier tegelijk een groote en diepe buiging voor
hem gernaakt hebbende, wilden zij heengaan; maar de hertog, opdat Don
Quichote de grap niet zou merken., riep de jonkvrouw met de kern, zeggende;
"Kom mij ook wasschen en pas OP'l dat gij geen water te kort komt!"
Het slimme en ijverige meisje kwarn en plaatste het bekken voor den hertog,
evenals voor Don Quichote, en spoed makende, wieschen zij hem en zeepten
hem zeer goed in en hem droog en schoon gemaakt hebbende, deden zij hare
buigingen en vertrokken. Later vernam men, dat de hertog gezworen had, dat, zoo
zij hem niet wieschen evenals Don Quichote, hij hare vrijpostigheid zou straffen,
welke zij bescheidenlijk hersteld hadden door oak hem te hebben ingezeept.
Sancho keek opmerkzaam naar de plechtigheden dier wassching en prevelde bij
zichzelven: «God helpe mij! zou het oak gebruikelijk zijn in dit land, den baard
te wasschen van de schildknapen, evenals van de ridders? want, bij den Hemel
en mijn ziel! ik heb het wel noodig en al scheerden zij mij met een scheermes,
zou ik het voor een des te grooter weldaad houden.s
c: Wat zegt gij bij u zelven, Sancho rs vroeg de hertogin.
elk zeg, mevrouw,» antwoordde hij, edat ik aan de hoven van andere vorsten
steeds heb hooren zeggen, dat men, bij het afnemen der tafel, water geeft voor
de handen, maar ik las nooit van den baard ; en dat het daarom goed is, lang
te leven om veel te zien ~ ofschoon men ook zegt, dat wie een lang leven heeft
veel kwaads moet doorstaan, ofschoon het doorstaan van een wassching als deze,
meer een genoegen dan een last is.s
eTob maar niet, vriend Sancho" zeide de hertogin, cik zal wel zorgen, dat
mijn dames u wasschen en u zelfs in loogwater zetten als het noodig is.s
e Met mijn baard ben ik tevreden.s antwoordde Sancho, evoor het oogenblik
ten minste, want metdertijd heeft God bepaald wat geschieden zal.»
e Hofmeester,» riep de hertogin, (let op hetgeen de goede Sancho verzoekt
'en vervul zijn wensch letterlijk b
De hofmeester antwoordde, dat mijnheer Sancho in alles bediend zou worden,
en hierop ging hij eten en nam Sancho mede, terwijl de hertog en hertogin
met Don Quichote bleven zitten praten over vele en onderscheidene zaken,
maar allen betreffende het beroep der wapenen en der dolende ridderschap. De
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hettogin verzocht Don Quichote, daar hij een gelukkig geheugen scheen te
hebben, haar de schoonheid der gelaatstrekken te willen schetsen en beschrijven
van jonkvrouw Dulcinea van Toboso, want, naar hetgeen de faam van hare
schoonheid roemde, hield zij het voor uitgemaakt, dat zij het schoonste schepsel
van den aardbol was en zelfs van de geheele Mancha.
Don Quichore zuchtte, toen hijhoorde wat de hertogin hem oplegde, en
zeide : Kon ik mijn hart uit mijn borst halen, en het voor de oogen uwer
grootheid hier op deze tafel en op een bord leggen, dan spaarde ik mijn tong
de moeite om te zeggen wat zich nauwelijks laat denken, want dan zou Uwe
Excellenttie haar daarin geheel afgeschilderd zien. Maar waarom zou ik de
schoonheid van Dulcinea, punt voor punt en stuk voor stuk afschetsen en beschrijven hetwelk een taak is,anderen schouders waardiger dan den mijnen,
eene onderneming, waarmede zich moesten bezig houden de penseelen van
Parrhasius, van Timanthes en van Apelles, en de graveerstiften van Lysippus,
om haar te schilderen en te graveeren op tafelen, op marmeren en bronzen
platen, en de Ciceroniaansche en Demosthenische welsprekendheid om haar te
prijzen.»
cWat wil Demosthenisch zeggen, mijnheer Don Quichote ?» vroeg de hertogin :
cdat is een woord, dat ik nog nooit in mijn leven gehoord heb.»
tDemosthenische welsprekendheid,» antwoordde Don Quichote, „is hetzelfde
als dat men zeide : welsprekendheid van Demosthenes, evenals Ciceroniaansche
van Cicero, die de twee grootste redenaars der wereld waren."
Dat is zoo," zeide de hertog, „en gij zijt in de war geweest met die vraag.
Maar mijnheer Don Quichote zou ons een groot genoegen doen, indien hij ons
haar afschilderde, want het is heel zeker, dat al is het ook maar als een schets
en afschaduwing, zij zoo uit zal komen, dat de schoonsten haar benijden."
Dat zou ik zeker doen," antwoordde Don Quichote, had mij haar de ramp
niet uit de verbeelding gewischt, welke haar kort geleden overkwam en zoo
groot is, dat ik haar meer kan beweenen dan beschrijven, want u moet weten,
dat toen ik haar onlangs de handen ging kussen en haar zegen, goedkeuring
en verlof voor dezen derden uittocht ontvangen, ik een andere vond dan die
ik zocht : ik vond haar betooverd en veranderd van een prinses in een boerin,
van schoon in leelijk, van een engelin in eene duivelin, van geurig in pestademend, van welbespraakt in lomp, van bedaard in een springster, van licht
in duisternis, en kortom van Dulcinea van Toboso in een dorpelinge van Savago."
God helpe mij !" riep op dit oogenblik de hertog met luider stem uit : „wie
was het, die zooveel kwaad aan de wereld heeft berokkend ? Wie heeft er de
schoonheid aan onttrokken, die haar verblijdde, de bevalligheid, die haar onderhield, en de eerbaarheid, die haar vertrouwen deed ?"
antwoordde Don Quichote : ,.wie kan het anders zijn dan een boos„Wie
aardige toovenaar van de vele benijders, die mij vervolgen ? dat vervloekte geslacht, geboren in de wereld om de daden der goeden te verduisteren en te
vernietigen en om de bedrijven der boozen in het licht te stellen en te verheffen. Toovenaars hebben mij vervolgd, vervolgen mij en toovenaars zullen mij
vervolgen, tot zij mij en mijn verheven ridderdaden in den diepen afgrond der
vergetelheid zullen hebben gestort, en zij treffen en wonden mij daar, waar zij
zien, dat ik zulks het meeste voel, want een. dolenden ridder zijn dame te ontnemen is hem de oogen ontnemen, waarmede hij ziet, en de zon, die hem
verlicht, en het onderhoud, waarvan hij bestaat. Vele andere malen heb ik het
gezegd en nu zeg ik het wederom, dat de dolende ridder zonder dame als de
„
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boom is zonder bladeren, het gebouw zonder kalk en de schaduw zonder het
lichaam, dat haar veroorzaakt."
Er valt niets meer van te zeggen," zeide de hertogin ; „maar als wij geloof
moeten schenken aan de geschiedenis, die van mijnheer Don Ouichote kort
geleden in het licht is verschenen met algemeene toejuiching der volkeren,
maakt men, als ik mij goed herinner, uit haar op, dat u nooit mejonkvrouw
Dulcinea gezien heeft; en dat die jonkvrouw niet in de wereld bestaat, maar
een hersenschimmige dame is, die u verwekte en deed geboren worden in uw
verbeelding, haar schilderend met al die bevalligheden en volmaaktheden, die
hij begeerde."
Hierover valt veel te zeggen," antwoordde Don Quichote ; „God weet, of er
een Dulcinea of niet in de wereld is, en of zij hersenschimmig is of niet hersenschimmig; dat zijn niet van die zaken, naar wier waarheid het onderzoek tot
het uiterste moet gedreven worden. Ik verwekte en baarde mijn dame niet,
ofschoon ik haar beschouw gelijk zulks eene dame past, die de stof in zich bevat,
welke haar kan vermaard maken, bij al wat stoffelijk is in de wereld, als daar
is : schoon zonder vlek, deftig zonder trotschheid, liefdevol met eerbaarheid, bevallig als zijnde hoffelijk, hoffelijk als zijnde welopgevoed, en eindelijk hoog van
.afkomst, daar op het edele bloed de schoonheid met meer volmaaktheid schittert en uitkomt dan bij de schoone laag geborenen."
(Dat is zoo,) zeide de hertog ; (maar mijnheer Don Quichote moet mij veroorloven te zeggen, wat mij de geschiedenis dwingt te zeggen, die ik van uw
daden gelezen heb : waaruit wordt opgemaakt, dat, toegegeven, dat er een Dulcinea zij in Toboso of daar buiten, en dat zij schoon is in den hoogen graad,
zij in hoogheid van afkomst niet gelijk staat met de Oriana's, met de Alastrajarea's, met de Madasima's, en met andere van dien aard, waarvan de geschiedenissen vol zijn, die u wel kent.»
(Hierop kan ik zeggen,) antwoordde Don Quichote, «dat Dulcinea de dochter
is harer daden en dat de deugden het bloed veredelen, en dat men een deugdzamen laaggeborene meer moet achten en hooger stellen dan een ondeugenden
aanzienlijke ; te meer daar Dulcinea gaven bezit, die haar kunnen brengen tot
koningin met kroon en scepter : want de verdienste eener schoone en deugdzame vrouw strekt zich uit tot het doen van nog grootere wonderen, en ofschoon
niet formaliter, ten minsten virtualiter bevat zij eene nog grootere fortuin in
zich besloten.)
«Ik zeg, mijnheer Don Quichote,) sprak de hertogin ; «dat gij, in alles wat
iu zegt, met het dieplood, gelijk men pleegt te zeggen, en met den peilstok in
de hand voortgaat, en dat ik voortaan zal gelooven en doen gelooven aan allen
van mijn huis en zelfs aan den hertog, mijnen heer, dat er een Dulcinea in
Toboso is en dat zij heden leeft, en dat zij schoon is en van aanzienlijke geboorte, en verdient, dat zulk een ridder, als mijnheer Don Quichote is, haar
diene, wat het hoogste is, waardoor ik haar kan of weet te verheffen. Maar ik
kan niet nalaten een twijfel te opperen en ik. weet niet wat voor knorrigheid op
Sancho Panza te hebben : die twijfel is, dat de bedoelde geschiedenis zegt, dat
.die Sancho Panza die jonkvrouw Dulcinea vond, toen hij haar in uw naam en
opdracht een brief bracht, ziftende een zak tarwe, en als nader teeken zegt hij,
dat het roode boekweit was, iets, dat mij doet twijfelen aan de aanzienlijkheid
'van haar geslacht.)
Waarop Don Quichote antwoordde : (Mevrouw, u moet weten, dat alle of de
meeste dingen, die mij overkomen, buiten de gewone grenzen gaan van hetgeen,
„
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aan andere dolende ridders te beurt valt, hetzij zij bestuurd worden door den
onnaspeurlijken wil van het noodlot, hetzij zij bestuurd worden door de boosaardigheid van een jaloerschen toovenaar ; en dat het een uitgemaakte zaak is,
dat van alle of de meeste beroemde dolende ridders, de een de gave bezit van
niet betooverd te kunnen worden, de ander van zulk ondoordringbaar vleesch
te bezitten, dat hij niet kan gewond worden, zooals het 't geval was met den
vermaarden Roland, een der twaalf pairs van Frankrijk, van wien men verhaalt,
dat hij niet kon gewond worden dan aan de linkervoetzool en dat dit moest
plaats hebben met de punt eener dikke speld en niet met een andere soort van
wapen ; en dus toen Bernard del Carpio hem doodde in Roncesvalles, lichtte
hij hem, ziende, dat hij hem niet kon wonden met staal, in zijn armen van den
grond op en smoorde hem, zich den dood herinnerend, dien Herkules aan Actaeon gaf, dien wreeden reus, dien men zeide, dat een zoon der Aarde was. Ik
wil uit het gezegde afleiden, dat het zou kunnen gebeuren, dat ik de eene of
andere dezer gaven bezat, niet van niet gewond te kunnen worden, want menig
malen heeft de onderti inding bewezen, dat ik zacht vleesch bezit en in geenen
deele ondoordringbaar ; noch die van niet betooverd te kunnen worden, want
ik heb mij reeds in een kooi zien plaatsen, waarin de geheele wereld niet bij
machte zou geweest zijn mij op te sluiten, ware het niet door de macht van
betooveringen. Maar daar ik mij daaruit bevrijdde, wil ik gelooven, dat er geen
andere meer kan bestaan, die mij vangt ; en die toovenaars dus, ziende, dat zij
op mijn persoon hun listen niet kunnen aanwenden, wreken zich op de dingen,
die ik het meest liefheb en willen mij liet leven ontnemen door dat van Dulcinea te mishandelen, door welke ik leef; daarom geloof ik, dat toen mijn
schildknecht mijn zending volbracht, zij haar veranderden in een boerin, bezig
in zulk een laag beroep als het ziften van tarwe ; maar ik heb reeds gezegd,
dat die tarwe geen roode boekweit noch tarwe was, maar oostersche paarlen;
en tot bewijs dezer waarheid wil ik u zeggen, dat toen ik kort geleden te Toboso kwam, ik het paleis van Dulcinea niet kon vinden ; en dat, toen Sancho
haar onlangs gezien had in hare eigen gedaante, welke de schoonste is van den
aardbol, zij mij een lompe en leelij ke boerin toescheen, en in 't geheel niet
redeneerende, terwijl zij toch het verstand der wereld is ; en daar ik niet betooverd ben noch kan wezen, is zij, volgens eene gezonde redeneering, de betooverde en de veranderde, de verruilde en herruilde, en in haar hebben' zich op
mij mijn vijanden gewroken, en om haar zal ik troosteloos leven tot ik haar in
haren vroegeren staat zal wederzien. Dit alles heb ik gezegd, opdat niemand
lette op hetgeen Sancho zeidevan het builen en van het ziften van Dulcinea,
want daar men haar voor mij veranderde, is het geen wonder, dat men haar
voor hem verwisselde. Dulcinea is aanzienlijk en welgeboren en uit de adellijke
geslachten, die in Toboso zijn, en dat wel velen in getal en oud en zeer goed.
Wel is waar komt er geen gering gedeelte van toe aan de onvergetelijke Dulcinea, door welke haar dorp vermaard en beroemd zal zijn in de toekomstige
eeuwen zooals Troje het geweest is door Helena en Spanje door de Cava,
ofschoon met beter naam en faam. Aan den anderen kant verzoek ik u, te begrijpen,
dat Sancho Panza een der aardigste schildknapen is, die ooit een dolenden
ridder dienden ; bij bezit somtijds zulke slimme eenvoudigheden, dat het overwegen, of hij eenvoudig, ofwel slim is, geen gering genoegen veroorzaakt ; hij
bezit ondeugendheden, die hem als schelm veroordeelen, en onnadenkendheden,
die hem als onnoozel bevestigen ; hij betwijfelt alles en hij gelooft alles ; als ik
denk, dat hij als een gek naar beneden stort, komt. hij. voox den dag met ver..

standige zetten, die hemelhoog verheffen. Kortom, ik zou hem met geen anderen schildknaap ruilen, al gaf men mij een stad als toegift, en zoo ben ik in
twijfel, of het wel goed zal zijn hem naar de gouverneursplaats te zenden, met welke
u hem begiftigd heeft, ofschoon ik in hem een zekere geschiktheid zie voor dat vak
van regeeren, zoodat, wanneer men hem het verstand een beetje scherpt, hij eiken
regeeringspost zal besturen als de koning zijne inkomende rechten ; te meer daar wij
reeds door vele ervaringen weten, dat er noch groote bekwarmheden, noch veel
geleerdheid noodig is om gouverneur te zijn, want daar zijn er hier wel honderd, die
nauwelijks kunnen lezen en die regeeren als gieren ; het zit hem maar alleen hierin,
dat zij eene goede bedoeling hebben en in alles hun best wenschen te doen,
en het zal hun nooit aan iemand ontbreken, die hun raadt ei hun den weg
wijst, hoe zij te handelen hebben, gelijk de gouverneurs, die ridders zijn en geen
geleerden, en die vonnissen met een ambtgenoot. Ik zou hem raden, dat hij
geen knevelarij pleegt, maar ook geen recht verlieze, en andere zaakjes, die mij
in de maag zitten en op hun tijd voor den dag zullen komen ten nutte van
Sancho en ten voordeele van het eiland, dat hij moet regeeren.'
Op dit punt van hun gesprek waren de hertog, de hertogin en Don Quichote
gekomen, toen zij vele stemmen hoorden en een groot gedruisch van volk in
het paleis, en onverwachts kwam Sancho in de zaal, geheel ontsteld, met een
dweil voor als scheerdoek en achter hem een troep jongens, of beter gezegd
gauwdieven uit de keuken met ander gering volkje : een hunner droeg een potje
met water, dat door kleur en onzindelijkheid toonde vaatspoelsel te zijn. De
man met den pot volgde en vervolgde hem en trachtte met allen ijver hem dien
voor te houden en onder zijn baard te plaatsen en een andere gauwdief toonde
hem dien te willen wasschen. «Wat is dat, broeders ?) vroeg de hertogin : «wat
is dat ? wat wilt gij met dezen goeden man ? hoe ! bedenkt gij niet, dat hij een
- gekozen gouverneur is ? D
Waarop de schelmsche barbier antwoordde : «De heer wil zich niet laten
wasschen, zooals gebruikelijk is en zooals de hertog, mijn heer, en mijnheer zijn
meester zich lieten wasschen.»
«Dat wil ik wel,) antwoordde Sancho met veel toorn ; «maar ik zou willen,
dat het met zindelijker handdoeken ware, met helderder waschwater en niet met
zulke vuile handen, want zooveel verschil is er niet tusschen mij en mijn meester,
dat men hem wascht met engelenwater en mij met duivelenspoelsel ; de gebruiken van de landen en van de paleizen der vorsten zijn in zooverre goed s als zij
geen last aanbrengen, maar de gewoonte van wasschen, die hier gebruikelijk is,
is erger dan van boetelingen. Ik heb een zindelijken baard en ik heb dergelijke
verfrisschingen niet noodig, en die nadert om mij te wasschen en om mij een.
haar van mijn hoofd aan te roeren, ik meen van mijn baard, dien zal ik, sprekende met verschuldigden eerbied, zulk een vuistslag geven, dat mijn vuist in
zijn kop zal blijven steken ; want zulke plechtigheden en inzeepingen lijken meer
op grappen, dan op een ontvangst van gasten.»
De hertogin zat te sterven van lachen, toen zij den toorn zag en de woorden
hoorde van Sancho, maar Don Quichote deed het niet veel genoegen, hem zoo
slecht toegetakeld te zien met den gespikkelden handdoek en zoo omringd van
zulk een keukenzoodje, en dus een diepe buiging makende voor het hertogelijke
echtpaar, alsof hij verlof vroeg om te spreken, zeide hij met kalme stem tot het
gespuis : «Hela, mijne heeren, wilt u zoo goed zijn den jonkman met rust te
laten en te gaan vanwaar gij gekomen zijt of elders heen, als gij er lust in hebt,
want mijn schildknaap is even zindelijk als ieder ander en deze pannetjes zijn
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voor hem bekrompen en hinderlijke vazen ; volgt mijn raad en laat hem gaan,
want noch hij, noch ik kunnen grappen verdragen.»
Sancho viel hem in de rede en vervolgde, zeggende : cNeeimaar, laten zij
maar komen grappen maken met den hals ! ik zal het even zeker verdragen als
het thans nacht is ! Laat men mij een kam hier halen of wat men maar wil, en
mij dezen baard roskammen, en als men er iets uithaalt, dat de zindelijkheid
beleedigt, dan mag men mij tegen den draad op scheren.»
Hierop zeide de hertogin, zonder met lachen op te houden : Sancho Panza
heeft gelijk in alles wat hij gezegd heeft en zal het hebben in alles, wat hij
zeggen zal ; hij is schoon en gelijk hij zegt, heeft hij niet noodig, dat men hem
wassche, en als ons gebruik hem niet aangenaam is, eens menschen zin eens
menschen leven ; te meer daar gij, dienaren der zindelijkheid, al uitermate slordig en zorgeloos zijt te werk gegaan, ja ik weet niet, of ik zeggen zal vermetel,
door voor zulk een personage en voor zulk een baard, in plaats van met bekkens en waschkannen van zuiver goud en met Duitsche handdoeken, aan te
komen met pannetjes en bakjes van hout en met vaatdoeken van aanrechtbanken ; maar kortom gij zijt kwaad en gemeen volk, en gij kunt niet laten, als
schoften, die gij zijt, den hekel te toonen, dien gij aan de schildknechten der
dolende ridders hebt.»
De schelmsche bedienden, en zelfs de hofmeester, die hen vergezelde, geloofden, dat de hertogin in ernst sprak ; daarom namen zij de dweil van de borst
van Sancho af en allen gingen onthutst en bijna verlegen heen en lieten hem
met vrede, terwijl hij, zich uit dit groote gevaar gered ziende, ging nederknielen
voor de hertogin en zeide : «Van groote mevrouwen verwacht men groote gunsten ;
die, welke u mij heden heeft bewezen, kan met niets minder vergolden worden,
dan met den wensch van mij dolend ridder geslagen te zien, ten einde mij al
mijn levensdagen bezig te houden met zulk een aanzienlijke dame te dienen ; ik
ben een boer, ik heet Sancho Panza, ik ben getrouwd, ik heb kinderen en ik
dien als schildknaap ; kan ik met een van deze zaken uwe grootheid van dienst
zijn, dan zal ik minder dralen met gehoorzamen, dan uwe heerlijkheid met bevelen.»
«Het blijkt, Sancho» antwoordde de hertogin, cdat gij geleerd hebt hoffelijk
te zijn in de school der hoffelijkheid zelve ; het blijkt, wil ik zeggen, dat gij gevoed zijt aan den boezem van mijnheer Don Quichote, die de keur moet wezen
der beleefdheden en de bloem der plechtigheden of plaagtigheden, zooals gij
zegt : gezegend zijn zulk een heer en zulk een knecht, de een als ster der dolende ridderschap en de ander als ster der schildknaperige getrouwheid ! Sta op,
vriend Sancho, ik zal u beleefheden vergelden met te maken, dat de hertog, mijn
heer, zoodra hij maar kan, de u beloofde gunst van het gouverneurschap vervulle.»
Hiermede hield het gesprek op en Don Quichote ging zijn middagslaapje doen
terwijl de hertogin Sancho verzocht, om, indien hij niet veel lust in slapen had,
den namiddag met haar te komen doorbrengen en met hare dames in een zeer
koele zaal. Sancho, antwoordde, dat, ofschoon het waar was, dat hij gewend
was des zomers een middagslaapje te nemen van vier of vijf uren, hij, om hare
goedheid van dienst te zijn, met al zijn krachten zijn best zou doen om dien
dag niet te slapen en gehoorzaam aan haar bevel komen zou, waarop hij vertrok.
De hertog gaf nieuwe bevelen, hoe Don Quichote te behandelen was als dolend ridder, zonder in eenig punt den trant te verlaten, wanneer men verhaalt,
dat de oude ridders behandeld werden.
;
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HOOFDSTUK XXXIII.

Van het grappige gesprek, dat de hertogin en hare jonkvrouwen
hielden met Sancho Panza, waardig dat het worde
gelezen en opgemerkt.
De geschiedenis verhaalt dan, dat Sancbo dien namiddag geen slaapje deed,
maar dat hij, om zijn woord te houden, na het eten de hertogin ging bezoeken,
die, van wege het genot, dat zij smaakte hem te hooren, hem naast zich deed
nederzitten op een laag stoeltje, ofschoon Sancho uit loutere welgemanierdheid
niet wilde gaan zitten ; maar de hertogin zeide hem, dat hij moest gaan zitten
als gouverneur en praten als schildknaap, ofschoon hij om beide zaken de bank
zelf verdiende van den Cid Rui Diaz Campeador. Sancho haalde zijn schouders
op, gehoorzaamde en ging zitten en al de jonkvrouwen en de gezelschapsdames
van de hertogin omringden hem opmerkzaam in de grootste stilte om te hooren wat hij zou zeggen ; maar de hertogin was het, die het eerst sprak, en
zeide : cThans, nu wij alleen zijn en ons hier niemand hoort, zou ik wenschen,
dat mijnheer de gouverneur mij zekere twijfelingen oploste, welke ik koester,
ontstaan uit de geschiedenis, die van den grooten Don Quichote gedrukt is
uitgekomen, van welke twijfelingen er een is, dat daar de goede Sancho Dulcinea nooit zag, ik meen mejonkvrouw Dulcinea van Toboso, noch haar den
brief van mijnheer Don Quichote bracht, daar die in het aanteekenboekje achterbleef in de Sierra Morena : hoe hij zich vermeette om het antwoord te verzinnen, en wel, dat hij haar vond tarwe ziftende, terwijl dat alles gekheid en
leugen was en zoozeer ten nadeele van den goeden dunk der Dulcinea, alle
zaken, die niet passen bij de hoedanigheid en getrouwheid van goede schildknapen.
Op deze woorden, zonder er eene op te antwoorden, stond Sancho van zijn
stoel op en met zachte schreden, het lichaam voorovergebogen en de vingers
op zijn lippen, doorwandelde hij de heele zaal, de draperiën oplichtend, en
noodra hij dit gedaan had, ging hij weder zitten en zeide : tNu, mevrouw, nu
ik gezien heb, dat niemand stilletjes beluistert, buiten de omstanders, zal ik
zonder vrees of ontsteltenis antwoorden op hetgeen mij gevraagd is en op al
hetgeen mij gevraagd zal worden ; het eerste wat ik zeg is, dat ik mijnheer
Don Quichote houd voor een uitgemaakten gek, ofschoon hij somtijds dingen
zegt, die naar mijn meening en ook van allen die hem hooren, zoo verstandig
zijn en zulk een goed spoor berijden, dat satan zelf ze niet beter zou kunnen
zeggen ; maar met dat al, waarlijk en zonder schroomvalligheid, bij mij staat
het vast, dat hij een zinnelooze is. Derhalve, daar ik dit in mijn trommel heb,
vermeet ik mij, hem te doen gelooven wat kop noch staart heeft, zooals dat
van het antwoord op den brief, en dat, wat nu zes of acht dagen geleden zal
zijn, en nog niet in de geschiedenis staat : gij moet weten, dat van de betoovering van jonkvrouw Donna Dulcinea, die ik hem heb doen be g rijpen, dat
betooverd is, terwijl het niet meer waar is dan de heuvelen van Ubeda."
De hertogin verzocht hem, haar die betoovering of grap te vertellen ; en
Sancho vertelde haar alles op dezelfde wijze als het was voorgevallen, waarbij
de toehoorders niet weinig genoegen hadden. En de hertogin, haar gesprek vervolgend, zeide : Van hetgeen de goede Sancho mij verteld heeft, blijft mij nog
een twijfel in de ziel en een zeker gefluister komt tot mijn ooren, dat zegt:
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Daar Don Quichote van de Mancha gek, onnoozel en krankzinnig is, en Sancho Panza zijn schildknaap, zulks weet, en hem met dat al dient en hem volgt,
en vast blijft houden aan zijn ijdele beloften, moet hij zonder eenigen twijfel
gekker en dwazer zijn dan zijn meester ; en als dit zoo is, gelijk het is, zal het
eene slechte rekening voor u geven, mevrouw de hertogin, als gij aan dien
Sancho Panza een eiland geeft om te regeeren, want die zich zelven niet weet
te regeeren, hoe zal die anderen weten te regeeren ?"
Bij den Hemel, mevrouw," zeide Sancho, „wat komt deze twijfel juist te pas!
maar u mag hem zeggen, dat hij duidelijk spreken mag en zooals hij wil, want
ik erken, dat hij de waarheid zegt ; ware ik verstandig, dan had ik al lang mijn
meester moeten verlaten, maar dat was mijn lot en dat mijn dwaling ; ik kan
niet anders, ik moet hem volgen, wij zijn uit hetzelfde dorp, ik heb zijn brood
gegeten, ik houd veel van hem, hij is erkentelijk, hij gaf mij zijn veulens, en
bovenal ben ik getrouw, en dus is het onmogelijk, dat ons eenig ander lotgeval
kan scheiden, dan dat van de spade en het houweel ; en mocht uw Hoogheid
niet willen, dat mij het beloofde gouverneurschap gegeven werd, uit minder
nog vormde mij God, en het zou kunnen zijn, dat het mij niet te geven uitkwam ten voordeele van mijn geweten, want, ofschoon dwaas, begrijp ik het
spreekwoord : ter kwader ure kreeg de mier vleugels ; en het zou ook kunnen
zijn, dat Sancho de schildknaap gemakkelijker in den hemel kwam, dan Sancho
de gouverneur ; evengoed brood bakt men hier als in Frankrijk ; en 's nachts
zijn alle katten grauw ; en al heel ongelukkig is de mensch die om twee uren
's middags nog niet ontbeten heeft : en er is geen maag, die een palm grooter
is dan een andere : en men kan hem vullen, zooals men pleegt te zeggen, met
stroo en met hooi ; en de vogeltjes des hemels hebben God tot hun bezorger
en uitdeeler ; en vier ellen grof laken van Cuenca warmen meer dan vier ellen
fijn van Segovia, en bij het verlaten dezer wereld en het zich begeven binnen
in de aarde, gaat de vorst door een even nauw pad als de daglooner ; en het
lichaam des Pausen beslaat niet meer voeten aarde dan dat van den koster,
al is de eene hooger dan de andere, want bij het afstijgen in den kuil krimpen wij allen, of doet men ons krimpen, al spijt het ons nog zoo, en goeden
nacht ! ik
nog eens, dat, als uwe Hoogheid mij het eiland niet wil geven
wegens mijn
mijn dwaasheid, ik zal weten er niets om te geven wegens mijn verstand ; ik heb hooren zeggen, dat achter het kruis de duivel staat ; en dat alles
geen goud is wat er blinkt ; en dat men van tusschen de koeien, ploegen en
tuigen den landbouwer Wamba weghaalde om koning van Spanje te zijn, en
van tusschen de gebloemde zijde, tijdverdrijven en rijkdommen men Rodriguez
haalde om te worden gevreten door de adders (indien ten minste de vindingen
der oude romance niet liegen)."
„Wat ? niet liegen ! riep nu Dona Rodriguez, de gezelschapsdame, uit, die een
der hoorderessen was : „er is eene roman, die zegt, dat zij den koning Rodrigo levend in een grafkuil zetten, vol padden, adders en hagedissen, en dat twee
dagen daarna de koning van binnen uit den grafkuil riep, met een pijnlijke en
doffe stem :

,, Reeds vreten zij, reeds vreten zij,
Waar ik het meeste kwaad mee deed."
Daarom heeft deze heer groot gelijk met te zeggen, dat hij liever boer dan
koning wil wezen, als zulk een ongedierte hem moet opvreten."
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De hertogin kon haren lach niet houden, toen zij de eenvoudigheid harer
gezelschapsdame hoorde, en kon zich evenmin genoeg verwonderen over het
hooren der woorden en spreekwoorden van Sancho, tot wien zij zeide : „De
goede Sancho weet wel, dat, wat een ridder eenmaal belooft, hij zulks tracht te
volbrengen, al kost het hem het leven. De hertog mijn heer en echtgenoot, al
behoort hij niet tot de dolende, laat daarom niet na een ridder te zijn en dus
zal hij het woord van het beloofde eiland houden ten spijt van al den nijd en
de boosaardigheid der wereld. Sancho wees welgemoed, want als hij er het minst
aan denkt, zal hij zich gezeten zien op den zetel van zijn eiland en op dien
zijner waardigheid, en hij zal zijn regeering aanvaarden, die hij voor geen van
gebloemde zijde zou wegdoen. Wat ik hem aanbeveel is, dat hij oppasse, hoe
zijn onderdanen te besturen, in acht nemende, dat zij allen getrouw en welgeboren zijn."
„Dat van hen wel te besturen," antwoordde Sancho, „behoeft men mij niet
aan te bevelen, want ik ben barmhartig van mij zelven en heb medelijden met
de armen ; en aan wie bakt en kneedt ontsteel geen beet ! en bij mijn heilig
kruis, zij moeten niet valsch met mij dobbelen : ik ben een oude hond en ik
versta alle kies, kies ! en ik kan op zijn tijd eens pret maken, maar ik laat het
mij niet voor de pogen schemeren, want ik weet waar mij de schoen wringt
ik zeg dit, omdat de goeden bij mij open hand en open huis zullen hebben,
maar de boozen geen voet over mijn drempel zullen zetten. En mij dunkt, dat
in het vak van regeeren het begin alles is, en het zou kunnen zijn, dat ik na
veertien dagen regeerens het ambt op mijn duim kende en er meer van wist,
dan van den veldarbeid, waarin ik ben opgebracht."
Gij hebt gelijk, Sancho," zeide de hertogin : „niemand wordt geleerd geborsn, en van menschen maakt men de bisschoppen, en niet van steenen. Maar
terugkomende op het gesprek, dat wij zooeven hielden over de betoovering van
jonkvrouw Dulcinea, houd ik het voor een zekere en meer dan uitgemaakte
zaak, dat die inval, dien Sancho had om zijn heer voor den gek te houden en
hem te doen begrijpen, dat de boerin Dulcinea was, en dat, indien zijn heer
haar niet kende, zulks zijn moest, omdat zij betooverd was, geheel en al de
uitvinding was van een der toovenaars, die mijnheer Don Quichote vervolgen,
want wezenlijk en waarachtig weet ik van goeder hand, dat het landmeisje, dat
dcn sprong deed op het ezelinnetje, was en is Dulcinea van Toboso, en dat de
goede Sancho, meenende de bedrieger te zijn, de bedrogene is ; men kan aan
deze waarheid niet meer twijfelen dan aan de dingen, die wij nooit gezien hebben ; en mijnheer Sancho Panza wete, dat wij hier ook toovenaars hebben, die
veel van ons houden en ons klaar en eenvoudig zeggen wat er in de wereld
voorvalt, zonder draaierijen en kunsten ; Sancho, geloof mij, dat de boersche
springster was en is Dulcinea van Toboso, die evenzeer betooverd is als de
moeder, die haar baarde ; en als wij er het minst aan denken zullen wij haar
zien in hare eigen gedaante ; dan zal Sancho uit de dwaling geraken, waarin hik
verkeert."
„Dat kan wel wezen," zeide Sancho Panza, „en thans wil ik gelooven wat
mijn meester vertelt van hetgeen hij zag in het hol van Montesinos, waar hij
zegt, dat hij jonkvrouw Dulcinea van Toboso zag in dezelfde kleeding, waarin
ik u zeide, dat hij haar gezien had, toen ik haar tot mijn louter genoegen betooverde ; alles moet juist andersom zijn, zooals u, mevrouw, zegt, want van mijn
gering verstand kan noch mag men veronderstellen, dat ik in een oogenblik
zulk een fopperij verzon, en ik geloof ook niet, dat mijn meester zoo gek is,
;,
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dat hij met zulk eene zwakke en schrale overreding als de mijne iets geloofde,
dat zoozeer alle perken te buiten gaat. Maar, mevrouw, het zal daarom niet goed
zijn, dat uw goedheid mij voor boosaardig houdt, want een domoor, als ik, is
niet verplicht om de gedachten en boosheden der slechtste toovenaars te doorgronden ; ik verzon dat, om aan de bekijvingen van mijnheer Don Quichote te
ontsnappen en niet met de bedoeling hem te beleedigen, en is het anders uitgekomen, God is in den hemel, die de harten beoordeelt."
,,Dat is de waarheid," hernam de hertogin ; „maar zeg mij nu, Sancho, wat
is dat wat gij zegt van het hol van Montesinos ? het zou mij genoegen doen,
dat te weten."
Toen verhaalde Sancho Panza haar stuk voor stuk wat medegedeeld is betrekkelijk dat avontuur. De hertogin, het gehoord hebbende, zeide : „Uit dit
voorval kan men opmaken, dat, daar de groote Don Quichote zegt, dat hij
daar dezelfde boerin zag, welke Sancho zag aan den ingang van Toboso, het
zonder twijfel Dulcinea is, en dat de toovenaars hierin zeer handig en buitengewoon nauwlettend te werk gaan."
Dit zeg ik," vervolgde Sancho Panza, „dat, als jonkvrouw Dulcinea van Toboso betooverd is, des te erger voor haar, want ik behoef het niet op te nemen met de vijanden van mijn meester, die velen in getal en boosaardig moeten
zijn. De waarheid is, dat zij, die ik zag, een boerin was, en voor een boerin
hield ik haar, en zulk een boerin oordeelde ik haar te zijn, als dat Dulcinea
was, dan moet zij niet voor mijn rekening zijl en daar niet voor loopen, of ik
geef er den brui van. Wel ja, men zou alle oogenblikken bij mij komen zaniken : Sancho zeide dit, Sancho deed dat, Sancho keerde weder en Sancho kwam
weêrom, alsof Sancho ik weet niet wat was, en niet dezelfde Sancho Panza, die
reeds in de boeken door deze wereld wandelt, naar mij Simson Carrasco zeide,
die voor het minst een te Salamanca, gepromoveerde persoon is, en dezulken
kunnen niet liegen, tenzij wanneer zij er lust in hebben of het hun zeer te pas
komt ; zoodat er geen reden is, dat iemand met mij ruzie make ; te meer, ik
-sta ter goeder naam en faam bekend, en naar ik mijnheer heb hooren zeggen,
dat een goede naam meer waard is dan groote schatten, stoppe men mij maar
in dat gouverneurschap en men zal wonderen zien, want wie een goede schildknaap geweest is zal een goede gouverneur zijn."
,,Al wat de goede Sancho hier gezegd heeft," zeide de hertogin, „zijn
Catoniaansche spreuken, of minstens gehaald uit de ingewanden zelf
van Michiel Verino, ftorentibus occidit annis kortom, om op zijn wijze te spreken :
onder een slechte kap pleegt een goede drinker te zitten.»
(Voorwaar, mevrouw,» antwoordde Sancho, ik heb in mijn leven niet met
boos opzet gedronken ; uit dorst zou wel kunnen zijn, want ik heb niets van
Seen schijnheilige : ik drink als ik lust heb, en ook als ik dien niet heb en men
het mij geeft, om niet grillig of onwellevend te schijnen : want op een dronk,
door een vriend toegebracht, welk hart moet zoo van steen zijn, dat hij daar
geen bescheid op doet ? Maar al trek ik die broek aan, ik bevuil haar niet ; te
meer daar de schildknapen der dolende ridders bijna gewoonlijk water drinken,
want zij dolen steeds door bosschen, wouden en weiden, bergen en rotsen,
zonder een armzaligen droppel wijn te vinden, al gaven zij er een oog voor.»
(Dat geloof ik ook,» antwoordde de hertogin ; (en nu mag Sancho gaan
rusten en slapen ; daarna zullen wij langer praten en orde stellen, dat hij zich
:spoedig ga stoppen, zoo als hij zegt, in dat gouverneurschap.»
,opnieuw kuste Sancho de hertogin de handen en smeekte haar hem de gunst
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te bewijzen, dat er goed gepast werd r,op zijn grauwtje, want dat het 't licht
zijner oogen was.
«Wat is dat voor een grauwtje b vroeg de hertogin.)
«Mijn ezel,) antwoordde Sancho, «maar om hem niet met dien naam tenoemen, pleeg ik hem het grauwtje te noemen ; en aan deze dame van gezelschap verzocht ik, toen ik in dit kasteel kwam, er op te passen, en zij werd
erg kwaad, alsof ik haar gezegd had, dat ze leelijk of oud was, terwijl het toch
natuurlijker voor dames van gezelschap moest zijn, ezels te verzorgen dan in
zalen te pronken. Hemelsche goedheid ! wat lag met die dames zeker jonker
uit mijn dorp overhoop.
«Dat zal eenboer geweest zijn,) zeide Donna Rodriguez, de gezelschapsdame
«want ware hij een jonker en welgeboren, hij zou haar hemelhoog verheven
hebben. )
«Genoeg ! zeide de hertogin : niet meer ! zwijg, Donna Rodriguez en bedaar
mijnheer Panza, voor mijn verantwoording blijft het onthaal van het grauwtje,
want alleen omdat het een bezitting is van Sancho, zal ik hem als mijn oogappel behandelen.
«Het is voldoende dat hij op stal staat,) antwoordde Sancho, «want zooals
de oogappels uwer Hoogheid zijn noch hij, noch ik waardig behandeld te
worden ; liever had ik, dat men mij vuistslagen gaf: want al zegt mijnheer, dat
men in de beleefdheden eer te veel dan te weinig kan doen, bij de dieren en
vee moet men met den passer in de hand en met gematigdheid te werk gaan.)
„Neem het mede," zeide de hertogin, , naar het gouverneurschap, Sancho,
daar zult gij hem kunnen onthalen, zooveel gij verkiest, en hem zelfs ontheffen
van den arbeid.
„U moet niet denken, mevrouw de hertogin, dat gij te veel hebt gezegd,'
hernam Sancho, „want ik heb meer dan twee ezels naar de gouverneurschappen
zien gaan en dat ik den mijne medenam, ware niets nieuws."
De woorden van Sancho vernieuwden bij de hertogin het lachen en het genoegen, en nadat zij hem ter ruste had gezonden, ging zij den hertog verhalen
wat zij met hem verhandeld had, en samen verzonnen en regelden zij een grap
met Don Quichote, welke beroemd zou zijn en overeenkomen met den ridderlijken stijl, in welken zij er velen met hem hadden, zoo eigenaardig en vernuftig, dat zij de beste avonturen zijn, welke in deze groote geschiedenis vervat zijn.
.
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HOOFDSTUK XXXIV.
Dat verhaalt van de kennis, die men kreeg, hoe de onvergelijkelijke
Dulcinea van Toboso moest onttooverd worden, wat een der
vermaardste avonturen van dit boek is.
Groot was het genoegen, dat de hertog en de hertogin in de gesprekken met
Don Quichote en in die met Sancho Panza smaakten, en zich versterkend in
het voornemen, dat zij hadden, om eenige grappen met hem uit te halen, dit
den schijn en het voorkomen van avonturen hadden, namen zij aanleiding uie
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hetgeen Don Quichote hun verhaald had van het hol van Montesinos, om er
een voor hem te maken, die vermaard zou zijn ; maar waar de hertogin zich
het meest over verwonderde was, dat de eenvoudigheid van Sancho zoo groot
was, dat hij het was gaan gelooven als een onfeilbare waarheid, dat Dulcinea
van Toboso betooverd was, terwijl hijzelf in die zaak de toovenaar geweest was
en de bedrieger. Nadat zij dus aan hun bedienden alles bevolen hadden wat
dezen moesten verrichten, namen zij hem zes dagen daarna mede op de wildezwijnenjacht, met zulk een stel jagers van allerlei soort als een gekroond koning
dien kon medenemen. Zij gaven Don Quichote een jachtgewaad, en aan Sancho
eveneens een groen van het fijnste laken ; maar Don Quichote wilde het niet
aandoen, zeggende, dat hij eerstdaags moest terugkeeren tot het harde beroep
der wapenen en hij geen kleederkasten kon medevoeren. Sancho nam wel aan
wat men hem gaf, maar met het voornemen het te verkoopen bij de eerste gelegenheid, die zich aanbood. Toen nu de verwachte dag gekomen was, wapende
Don Quichote zich, Sancho kleedde zich aan, en boven op zijn grauwtje, dat
hij niet wilde verlaten, ofschoon men hem een paard bracht, plaatste hij zich
bij de schaar der jagers. De hertogin kwam buiten, keurig uitgedost, en Don
Quichote, uit louter hoffelijkheid en beleefdheid, nam den teugel van haar paard,
ofschoon de hertog dit niet wilde toestaan ; eindelijk kwamen zij in een bosch,
dat tusschen twee zeer hooge bergen lag, waar, nadat men de stellingen, schuilplaatsen en bijpaden had opgenomen en het volk over de verschillende stellingen verdeeld, de jacht aanving met een groot gedruisch, geschreeuw en geroep, zoodat de een den ander niet kon verstaan, zoowel door het geblaf der honden
als door het geluid der jachthorens. De hertogin steeg af en met een scherpen jachtspriet in haar handen plaatste zij zich op een punt, waarlangs zij wist dat sommige wilde zwijnen dikwijls kwamen. Ook de hertog en Don Quichote stegen af en
gingen staan aan haar beide zijden ; Sancho plaatste zich achter hen allen, zonder
van het grauwtje af te stijgen, dat hij niet alleen durfde laten, opdat er niet
oenig leed aan zou overkomen. Nauwelijks hadden zij stand gevat en zich met
een aantal dienaren op een rij geplaatst, of, nagejaagd door de honden en vervolgd door de jagers, zagen zij, dat een groot wild zwijn op hen aankwam, dat
met zijn tanden en slagtanden knarste en schuim uit zijn muil spoot. Het ziende
trad Don Quichote met zijn schild en zijn degen voorwaarts om het aan te
vallen ; hetzelfde deed de hertog met zijn jachtspriet ; maar allen zou de hertogin vooruit gestreefd zijn, als de hertog dit niet verhinderd had. Alleen Sancho liet, toen hij het geduchte dier zag, het grauwtje staan en ging op den loop
zoo hard hij kon, maar toen hij in een hoogen steeneik trachtte te klimmen,
was hem dit niet mogelijk : want, halverwege een tak gegrepen hebbende, en
naar den top willende klimmen, was hij zoo ongelukkig en zoo onhandig,
dat de tak knakte ; terwijl hij viel, bleef hij in de lucht hangen aan een knoest
van den steeneik, zonder dat hij de aarde kon bereiken. Toen hij zich nu
aldus zag en bemerkte dat zijn groene rok scheurde en hij vreesde, dat, als
dat wilde dier daar kwam, het hem kon bereiken, begon hij zoo hard te
schreeuwen en met zooveel inspanningom hulp te roepen, dat zij, die hem
hoorden en niet zagen, dachten, dat hij zich tusschen de tanden van een
wild dier bevond. Eindelijk werd het met zware slagtanden voorziene wilde
zwijn doorboord en toen Don Quichote het hoofd omwendde naar het geschreeuw van Sancho, dien hij reeds daaraan herkend had, zag hij hem hangen aan den steeneik met het hoofd naar beneden en het grauwtje bij hem
staande, dat hem in zijn ramp niet verliet ; S i di Hamed zegt, dat hij zelden
..
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Sancho Panza zag zonder het grauwtje te zien, noch het grauwtje zonder Sancho,
zoo groot was de vriendschap en de trouw, welke zij elkander toedroegen. Don
Quichote trad naderbij en hielp Sancho, die, zich vrij en op den grond ziende,
naar zijn gescheurde rok keek en het speet hem in zijn ziel, want hij dacht
dat hij in dat gewaad een majoraat bezat. Intusschen legde men het wilde zwijn
dwars op een muildier en het met romarijnstruiken en myrtentakken bedekt
hebbende, voerde men het, als een buit en zegeteeken, naar eenige groote veldtenten, die midden in het bosch opgericht waren, alwaar zij de tafels en den
maaltijd gereed vonden, zoo kostbaar en groot, dat men er de grootheid en
pracht aan kon zien van hem, die hem gaf. Sancho, de gaten van zijn gescheurd
gewaad aan de hertogin vertoonende, zeide : «Ware dat een jacht op hazen of
vogels geweest, dan zou mijn rok bewaard gebleven zijn van dezen slechten toestand ; ik weet niet, welk genoegen men smaakt met een beest aan te vallen,
dat, als het u krijgt, u met één slagtand het leven kan benemen ; ik herinner
mij een oude romance te hebben hoorera zingen, welke zegt:
Mogen de heeren opvreten
Zooals Favilla, den beroemde !"

—

«Dat was een Gothisch koning,» sprak Don Quichote, «die op de jacht door
een beer werd verscheurd.)
«Juist) antwoordde Sancho ; evorsten en koningen moesten zich niet in dergelijke gevaren begeven om een genoegen, dat er eigenlijk geen schijnt te zijn,
daar het bestaat in een dier te dooden, dat geenerlei misdaad bedreven heeft.»
«Integendeel, gij vergist u,» antwoordde de hertog, «want de jacht is de meest
gepaste oefening voor de koningen en vorsten boven alle andere. Deze jacht
is een beeld van den oorlog; er zijn in haar krijgslisten, loosheden, hinderlagen, om den vijand veilig te overwinnen ; men lijdt in haar zeer groote koude
en ondragelijke warmte ; de rust en de slaap verminderen ; de krachten nemen
toe ; de leden worden vlugger ; en zij is in 't kort een bedrijf, dat verricht kan
worden zonder iemands nadeel en met veler genoegen ; en het beste daarbij is,
dat zij niet is voor allen, gelijk de andere soorten van jacht, uitgenomen die
der vogels, welke alleen voor koningen en groote heeren is. Daarom Sancho,
verander van gedachten, en als gij gouverneur zijt, houd u dan bezig met de
jacht en gij zult zien, dat zij u honderdvoudig nut aanbrengt.»
«Dat niet,» antwoordde Sancho : «een goed gouverneur moet t'huis blijven :
het zou fraai zijn, dat de menschen van hun zaken vermoeid, hem kwamen opzoeken, en hij zich op de bergen met de jacht vermaakte : zoo zou het gouverschap mooi naar de maan gaan. Op mijn woord, mijnheer, de jacht en de tijdverdrijven moeten meer wezen voor de ledigloopers dan voor de gouverneurs ;
waar ik mij mede denk te vermaken is kaart te spelen op Paschen en te kegelen op zon- en feestdagen, want die jachten stemmen niet overeen met mijn
smaak en strijden tegen mijn geweten.»
« Geve God, Sancho, » zeide Don Quichote, «dat het zoo zij ! want tusschen
zeggen en handelen ligt een groote afstand.
«Er moge tusschen liggen wat wil," hervatte Sancho : eden goeden betaler
spijt geen pand, en van Gods zegen hangt alles af, en de buik draagt de beenen
en niet de beenen den buik ; ik wil zeggen, dat, als God mij helpt, en ik doe
wat ik moet met een goede bedoeling, zal ik zonder twijfel beter regeeren dan
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een dief; laat men anders maar een vinger in mijn mond steken, dan zal men
zien of ik toebijt of niet.»
«Wees vervloekt van God en van al Zijn Heiligen, vervloekte Sancho,' riep
Don Quichote ; wanneer zal de dag daar zijn, zooals ik reeds dikwijls heb gezegd, waarop ik u zonder spreekwoorden een goed woord hoor spreken ? Dat
u dien dwaas toch laat loopen, mijne heeren, die uw hoofd niet tusschen twee,
maar tusschen tweeduizend spreekwoorden zal verpletteren, die er zoo gepast
en zoo ter rechter tijd bijgesleept zijn, dat God hem of mij mijn zouden moge
vergeven, als ik er naar luister !»
«Ofschoon de spreekwoorden van Sancho Panza," zeide de hertogin. talrijker
zijn dan die van den Griekschen Uitlegger, zij zijn daarom niet minder schatbaar wegens hun bondigheid. Van mij kan ik zeggen, dat zij mij meer genoegen
doen dan andere, al zijn zij gepaster bijgebracht.»
Onder deze en andere onderhoudende gesprekken traden zij uit de tent in het
bosch en met het nakijken der netten en posten ging de dag voorbij en naderde
de nacht, ofschoon niet zoo helder en klaar als het jaargetijde medebracht, hetwelk het midden was van den zomer ; maar een zeker licht en donker, bevorderde zeer het plan van het hertogelijk echtpaar ; toen het nacht begon te worden,
een weinig na de avondschemering, scheen het heele bosch aan al de vier hoeken in brand te staan, en aanstonds hoorde men hier en daar, ginds en derwaarts, een groot aantal horens en andere krijgsinstrumenten, als van vele ruiterdrommen, die door het bosch trokken. Het licht van het vuur, het geluid der
krijgshaftige speeltuigen verblindde en verdoofde bijna de oogen en ooren der
omstanders, en zelfs van allen die zich in het bosch bevonden. Daarop hoorde
men plotseling een onophoudelijk geschreeuw, naar de wijze der Mooren als zij
den strijd aanvangen ; trompetten en klaroenen klonken, trommen rommelden,
fluiten weêrgalmden, bijna alles tegelijkertijd, zoo gestadig en zoo heftig, dat hij
geen gehoor gehad had, die het niet verloor bij het verwarde gedruisch van
zooveel speeltuigen. De hertog werd bleek, de hertogin onthutst, Don Quichote
verbaasd, Sancho Panza beefde, en zelfs zij, die van de zaak bewust waren,
schrikten. Met de vrees trof hen de stilte en tegelijk een postbode, die in een
duivelspak hen voorbij reed, blazende, in plaats van een posthoorn, een hollen
en grooten koehoorn, die een schor en akelig geluid van zich gaf.
«Hola, broeder postbode !» riep de hertog : «wie zijt gij ? waar gaat gij heen ?
en wat is dat voor krijgsvolk, dat door dit bosch trekt ?»
Waarop de postbode met een wanluidende en ombeschroomde stem antwoordde : «Ik ben de duivel ! ik ga Don Quichote van de Mancha zoeken ; het
volk, dat daar aankomt, zijn zes scharen toovenaars, die op een zegekar de onvergelijkelijke Dulcinea van Toboso met zich voeren, zij komt daar betooverd
aan met den koenen Franschman Montesinos om Don Quichote kenbaar te
maken, hoe die dame moet onttooverd worden.»
«Waart gij de duivel, zooals gij zegt en zooals uwe gedaante aantoont, dan
zoudt gij dien ridder Don Quichote van de Mancha reeds herkend hebben, want
gij hebt hem voor u,D zeide de hertog.
«Bij God en mijn geweten,' antwoordde de duivel, «ik lette er niet op, want
mijn gedachten worden door zooveel zaken afgeleid, dat ik de voornaamste,
waarom ik kwam, vergat.»
„Ongetwijfeld," zeide Sancho, „moet deze duivel een braaf man en een goed
Christen zijn, want ware hij dit niet, dan zou hij niet zweren bij God en bij
zijn geweten : nu geloof ik, dat er in de hel zelfs goed volk moet zijn."
.
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De duivel naderde, zonder af te stijgen, richtte den blik op Don Quichote
en zeide : „Tot u, ridder van de Leeuwen (mocht ik u in hunne klauwen zien !)
zendt mij de ongelukkige, maar dappere ridder Montesinos, mij bevelende, u in
zijn naam te zeggen, dat gij op hem moet wachten ter zelfder plaatse, waar ik
u zal aantreffen, daar hij degene met zich voert, die men Dulcinea van Toboso
noemt, om u haar te laten onttooveren ; en daar mijn komst geen ander doel
heeft, behoeft mijn verblijf hier niet langer te duren : de duivelen, zooals ik,
mogen met u zijn, en de goede engelen met deze heeren !"
Dit zeggende blies hij opzijn grooten horen, en keerde om zonder antwoord
af te wachten. De verbazing hernieuwde zich bij allen, vooral bij Sancho en
bij Don Quichote : bij Sancho, daar hij zag, dat men ondanks de waarheid wilde,
dat Dulcinea betooverd was : bij Don Quichote, omdat hij zich niet kon overtuigen, of het waarheidwas of niet, wat met hem was voorgevallen in het hol
van Montesinos. Terwijl hij in deze gedachten verzonken was, zeide de hertog
tot hem : „Denkt u te wachten, mijnheer Don Quichote ?"
Waarom niet ?" antwoordde deze „hier zal ik wachten, onverschrokken en
kloek, al kwam de gansche hel mij aantasten."
als ik nog een duivel zie en nog een horen hoor, als dien van straks,
„ Nu
,i
zal ik hier
even zeker wachten als ik nu in Vlaanderen ben," zeide Sancho.
Intusschen daalde de nacht meer en meer en begonnen zich vele lichten door
het bosch te bewegen, evenals door de lucht de droge uitdampingen der aarde
zich bewegen, welke voor ons gezicht sterren schijnen, die verschieten. Tegelijkertijd hoorde men een vreeselijk gedruisch, gelijk aan hetgeen veroorzaakt
wordt door de zware wielen van ossekarren, op wier hard en gestadig geknars
men zegt, dat de wolven en beeren vluchten, wanneer er zijn waar zij voorbij
komen. Er voegde zich bij dien ganschen storm een andere, die alles overstemde, alsof er aan de vier hoeken van het bosch tegelijkertijd vier veldslagen
geleverd vierden, want hier weêrgalmde het harde gedonder van vervaarlijk geschut, daar werden onophoudelijk zinkroeren afgeschoten, nabij weerklonken de
stemmen der strijders, van verre herhaalde zich het Hagareensche geschreeuw.
Kortom de horens, de koehoorns, de jachthorens, de klaroenen, de trompetten,
de trommen, het geschut, de vuurroeren en boven alles het vreeselijk geraas der
wagens vormden te zamen zulk een verward en akelig geluid, dat het noodig
was, dat Don Quichote al zijn krachten moest verzamelen, om het uit te staan ;
maar Sancho zakte het hart in de schoenen en hij viel flauw tegen de kleederen
der hertogin, die hem opving en in allerijl beval, dat men hem water in het
gezicht zou sprenkelen. Men deed zulks, en hij keerde tot zich zely en terug op
het oogenblik, dat reeds een wagen met zijn krakende wielen daar ter plaatse
aankwam. Deze werd getrokken door vier trage ossen, allen bedekt met zwarte
dekkleedcn; aan elken horen droegen zij vastgemaakt en aangestoken eene groote
waskaars en boven op den wagen was een hooge zetel geplaatst, waarop een
eerbiedwaardig grijsaard gezeten was, met een baard witter dan sneeuw, en zoo lang,
dat hij over zijn gordel hing ; zijn gewaad bestond in een wijden rok van zwarte
stof, want daar de wagen van tallooze lichten voorzien was, kon men zeer goed
zien en onderscheiden, wat er in was. Twee leelijke duivels stuurden hem, gekleed in dezelfde stof, met zulke leelijke gezichten dat Sancho, hen eenmaal gezien hebbende, zijn oogen toedeed om hen niet meer te zien. Toen nu de wagen
aan de standplaats gekomen was, stond de eerbiedwaardige grijsaard van zijn
„

hoogen zetel op en riep staande en met luider stem : „Ik ben de wijze Lirgan-

deo," en de wagen reed voort, zonder dat hij een woord verder sprak. Achter
DON QUICHOTE.
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deze kwam een andere wagen op dezelfde wijze voorbij, met een anderen
grijsaard er op, die den wagen deed ophouden, en met niet minder
plechtstatigheid dan de vorige zeide : „Ik ben de wijze Alquife, de groote vriend
van Urganda den Onbekende ;" en hij reed verder. Daarop kwam onmiddellijk een derde wagen ; maar degene die op den troon zat, was niet oud, gelijk
de overigen, maar een sterke kerel met een kwaad uiterlijk, die bij zijn aankomst, opstaande gelijk de anderen, met een meer schorre en duivelsche stem
zeide : „Ik ben Arcalaus de toovenaar, doodvijand van Amadis van Gaula en
van zijn geheele geslacht ;" -- en hij reed verder. Een weinig van daar verwijderd hielden die drie wagens stand en eindigde het vervelende geraas hunner
wielen ; en daarop hoorde men geen ander gedruisch dan het geluid, door een
aangename en welluidende muziek verwekt, waarover Sancho zich verblijdde
en het voor een goed teeken hield ; en zoo zeide hij tot de hertogin, van welke
hij zich geen oogenblik en geen voetstap verwijderde : ,,Mevrouw, waar muziek
is, kan niets kwaads wezen."
Ook niet, waar licht en helderheid is," antwoordde de hertogin.
Waarop Sancho hervatte : „Licht geeft het vuur en helderheid de vlammen,
zooals wij zulks zien in degenen, die ons opzoeken, en het zou wel kunnen
zijn, dat zij ons in brand staken ; maar de muziek is steeds een teeken van
blijdschap en van feesten."
De tijd zal het leeren," zeide Don Quichote, die dit alles aanhoorde ; en
hij zeide de waarheid, zooals in het volgende hoofdstuk blijkt.
„

„

HOOFDSTUK XXXV.
Hoe Don Quichote verder kennis kreeg van de onttoovering
van Dulcinea, met andere wonderlijke voorvallen.

Op de maat van de aangename muziek zagen zij een wagen naar hen toekomen van de soort, die men zegekarren noemt, getrokken door zes grijze
muildieren, gedekt met wit linnen, en op elk dier zat een boeteling, eveneens
in het wit gekleed, met een groote brandende waskaars in de hand. De wagen
was twee-, ja driemaal grooter dan de vorigen, en zijn zijden en zijn top vulden
nog twaalf andere boetelingen, wit als sneeuw, allen met hun brandende kaarsen,
een gezicht, dat verwondering- en tevens schrikwekkend was, en op een hoogen
troon was een nymf gezeten, gekleed in een sluier van zilvergaas, waarop borduursels van bladgoud schitterden, die haar, zoo niet rijk, dan toch fraai gekleed deden zijn ; haar gelaat was bedekt met een doorschijnende en fijne stof,
waarachter, zonder dat de plooien dit verhinderden, er een allerschoonst meisjesgelaat zichtbaar was, en de vele lichten gaven gelegenheid om hare schoonheid
en hare jaren te onderscheiden, welke, naar het scheen, de twintig niet bereikten, noch onder de zeventien afdaalden. Naast haar zat eene gedaante, gekleed in een soort sleeprok, die tot aan de voeten hing, het hoofd bedekt met
een zwarten sluier. Op het oogenblik dat de wagen zoover gekomen was, dat
hij vlak voor den hertog, de hertogin en Don Quichote stond, hield de muziek
der hobo's op en daarna die der harpen en luiten, welke in den wagen bespeeld werden, en terwijl de gedaante met het sleepkleed opstond, opende zij
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het naar beide zijden en zich den sluier van het gelaat nemende, toonde zij
de gedaante van den Dood zelf, ontvleescht en afzichtelijk, waarvan Don Quichote
een onaangename gewaarwording kreeg en Sancho beangstigd werd, terwijl de
hertog en hertogin zelve een gevoel van schrik aan den dag legden. Terwijl
deze levende Dood zoo overeind stond, begon hij, met eene wat slaperige stem
en geen zeer opgewekte tong, op de volgende wijze te spreken :
dIk ben Merlin, die volgens de legende
Den duivel zelf tot vader had,
Een sprookje, dat door den tijd geheiligd is,
Ik ben de vorst der tooverijen
En bewaarder van de Zoroastrische wetenschap,
De vijand der tijden en eeuwen,
Welke de daden trachten te bedekken
Van de dappere dolende ridders,
Die ik steeds in hooge eer heb gehouden.
En ofschoon het gemoed van toovenaars,
En van de in de zwarte kunst bedrevenen
Hard, ruw en barsch is,
Is toch het mijne teeder, zacht en liefdevol,
En wenscht allen rnenschen wel te doen.
Terwijl ik ginds in Dite's donkere holen,
Bezig was geheime teekens en figuren
Met koene hand en passen te ontwerpen,
Drong tot mijn oor de klagelijke stern
Der onvergelijkelijk schoone Dulcinea.
Ik vernam, dat zij betooverd en veranderd was,
De verheven, edele maagd van Toboso,
In eene boerin, en ik gevoelde medelijden,
Mijn geest in deze vormen hullend
In deze afschuwelijke ledepop
Kom ik, na in duizend boeken
Vol van mijn tooverkunsten gebladerd te hebben,
U het zekere wondermiddel brengen
Om een zoo groote ramp te herstellen.
O gij, roem en eer van alle helden, die zich kleeden

In wapenrokken van staal en diamant,
Gij, licht en baak, pad, noordster en leidsman
Van allen die, den zachten slaap verlatend
En de vadzige vederen, zich uitrusten
Om zich aan den bloedigen, zwaren wapenhandel
Met ernst en strengheid te wijden.
U zeg ik het, wiens roem door alle eeuwen
Zal stralen, zooals het een held toekomt
U, den dapperen en scherpzinnigen Quichote
Dan luister der Mancha, de ster van Spanje!
Wil Dulcinea van Toboso weder

500

Den glans van haar vroegere schoonheid herkrijgen
Dan moet die goede Sancho daar, uw schildknecht
Drieduizend en driehonderd slagen
Op de ontbloote beide helften
Van zijn breede billen ondergaan
Zoodat zij hem pijn doen, en branden en steken
Want alleen daardoor worden zachtaardig gestemd
Degenen die zoo wanstaltig veranderd zijn.
Dit was het doel van komst, mijne heeren !

1/Mooi!" riep Sancho uit, dat ontbreekt mij nog ! drieduizend slagen, geen
dri e zal ik er mij geven, evenmin als drie dolksteken ! De duivel hale de wijze
van onttooveren ! ik weet niet wat mijn billen te doen hebben met die betooveringen. Bij den Hemel, als mijnheer Merlin geen andere manier uitgevonden
heeft om jonkvrouw Dulcinea van Toboso te onttooveren, dan kan zij betooverd
naar haar graf gaan."
;,Ik zal u grijpen," zeide Don Quichote, „Don dorper, verzadigd van knoflook,
en ik zal u aan een boom binden, zoo naakt als uw moeder u baarde, en ik
zeg geen drie duizend driehonderd, maar zes duizend zeshonderd slagen zal ik
u geven, zoo welbetaald, dat zij u op drie duizend driehonderd schreden zullen
hooren schreeuwen ! en antwoord mij geen woord, of ik ruk u de ziel uit !
Dit hoorende zeide Merlin : ,.Zoo moet het niet zijn, want de slagen, die de
goede Sancho moet krijgen, moeten plaats hebben met zijn wil en niet met geweld, en op den tijd, dat hij het verkiest, want er wordt hem geen uitdrukkelijke tijdsbepaling gesteld ; maar wel wordt hem veroorloofd, dat, als hij zijn
straf mocht willen afkoopen voor de helft dezer geeseling, hij kan toelaten, dat
eene vreemde hand ze hem geve, schoon die wat zwaar zij."
„ Noch vreemde, noch eigen, noch zware, noch lichte hand zal mij aanraken!"
hervatte Sancho. Baarde ik soms jonkvrouw Dulcinea van Toboso, dat mijn
billen zouden betalen wat hare oogen zondigden ? Mijn meester wel ; die is een
deel van haar, daar hij haar telkens mijn leven noemt, mijn ziel, en steun,
die kan en moet zich voor haar geeselen en al de noodige moeite aanwenden
voor hare onttoovering ; maar ik mij geeselen ? ,.bernunczo."
Nauwelijks had Sancho geëindigd met dit te zeggen, of de verzilverde nymf,
die naast den geest van Merlin zat, stond op, nam den dunnen sluier van haar
gelaat, ontdekte het zoodat het aan allen meer dan uitermate schoon toescheen,
en met een mannelijke onbeschroomdheid en met eene niet zeer vrouwelijke
stem sprak zij rechtstreeks Sancho Panza toe en zeide : „O rampzalige schildknaap, gevoellooze bandiet lummel met steenharde ingewanden ! indien men u
verzocht, dief! u van een hoogen toren op den grond te werpen ; indien men
van u eischte, vijand van het menschelijke geslacht ! dat gij een dozijn padden
opat, met twee dozijn hagedissen en drie dozijn adders : u overreedde om uw
vrouw en uw kinderen te dooden met een scherpen sabel : dan ware het geen
wonder, dat gij u kieskeurig en schroomvallig toonde. Maar gewicht te hechten
aan drie duizend driehonderd geeselslagen terwijl er geen schooljongen is, hoe
gering hij ook zij, die ze niet iedere maand krijgt, dat verwondert, verbaast en
doet huiveren al de meedoogende zielen van hen, die het hooren, en zelfs die
van hen allen, die het na verloop van tijd te weten komen. Vestig, o ellendig
en verhard dier, vestig, zeg ik, uw oogen van verschrikten uil op deze mijn
oogappels, vergeleken bij flonkerende sterren, en gij zult ze zien schreien straal
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op straal en stroom op stroom, voren, beddingen en paden vormend op de
schoone oppervlakte mijner wangen. Laat u bewegen, geveinsd monster ! doordat mijn zoo bloeiende leeftijd, die zich nog in de tienen bevindt, daar ik er
negentien tel en nog niet tot de twintig reik, verteert en verwelkt onder de
schors eener dorpsche boerin ; en als ik hierop thans niet lijk, is dit een zeer
bijzondere genade, welke mijnheer Merlin, hier tegenwoordig, mij bewezen
heeft, alleen opdat mijn schoonheid u vermurwe de tranen eener bedroefde
schoonheid veranderen de rotsen in watten, en de tijgers in schapen. Lever u
over aan die geeseling, wild beest ! en ontruk u aan dien lust, die u alleen tot
eten en nog meer eten genegen maakt ; bevrijd mijn tenger vleesch, de teederheid van mijn gestel en de schoonheid van mijn gelaat; en als gij u om mij
niet laat vermurwen, noch u tot een redelijke gezindheid terug brengen, doe het
dan om dien armen ridder, die aan uw zijde staat, om uw meester, zeg ik,
wiens ziel ik zie, daar zij dwars in zijn keel zit, geen tien duim van zijn lippen,
en slechts wacht op uw wreed of zacht antwoord, om df uit zijn mond te ontvlieden, Of naar zijn maag terug te keeren.A
Don Quichote tastte, dit hoorende, naar zijn keel, en zeide, zich tot den
hertog wendende : (Bij den Hemel, mijnheer, Dulcinea heeft de waarheid gesproken, want hier zit mijn ziel dwars in mijn keel als een pijl op den handboog.»
wat zegt gij hierop, Sancho ?" vroeg de hertogin.
Ik zeg, mevrouw," antwoordde Sancho, „wat ik gezegd heb, dat ik aan de
slagen abernuncio."
Abrenuncio moet gij zeggen, Sancho, en niet zooals gij het zegt," zeide de
hertog.
„Laat mij toch met rust, Hoogheid," antwoordde Sancho, „want ik ben op
dit oogenblik niet in staat om te letten op fijnheden, noch op letters meer of
min, want de slagen, die men mij moet geven of die ik mij moet geven, maken
mij zoo in de war, dat ik niet weet wat ik zeg of wat ik doe. Maar ik zou
wel eens willen weten van de jonkvrouw, donna Dulcinea van Toboso, waar zij
de manier van verzoeken leerde, die zij bezit ? zij komt mij vragen om mijn
vleesch open te rijten met slagen en zij noemt mij lummel en wild beest, met
een aaneenschakeling van leelijke namen, die de duivel lijden mag. Is soms
mijn vleesch van brons ? of gaat het mij iets aan, of zij onttooverd worde of
niet ? Welk een korf met schoon linnen, hemden, slaapdoeken en sokken, ofschoon ik ze niet draag, heeft zij voor zich staan om mij te vermurwen ? maar
neen, de ,eene schimpnaam op den anderen, terwijl zij het spreekwoord kent,
dat men hier te lande bezigt dat een ezel met goud beladen vlug een berg opstijgt, en dat geschenken rotsen breken, en dat men God moet bidden en den
hamer roeren, en dat een vogel in de hand beter is dan tien in de lucht. En
dat mijnheer mijn meester, die met zijn hand over mijn nek moest strijken en
mij streelen, opdat ik wol zou worden en gekaard katoen : hij zegt, dat, als hij
mij krijgt, hij mij naakt aan een boom zal binden en mijn slagen zal verdubbelen; en die bedroefde heeren moesten overwegen, dat zij niet slechts vragen,
dat een schildknaap zich geesele, maar een gouverneur. Laten zij leeren, hoe
men bidden moet, en hoe men vragen moet, en goede manieren hebben, want
alle tijden zijn niet gelijk, en de menschen zijn ook niet altijd goedgeluimd. Ik
ben op dit oogenblik barstend van spijt, dat ik mijn groenen rok gescheurd
zie, en men komt mij vragcn, dat ik mlk met mijn vrijen wil geesele, waartoe
ik even weinig zin heb, als om cacique te worden."
Maar inderdaad, wind Sancho," zeide de hertog, „als gij u niet meer vermurwt
„
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dan een rijpe vijg, zult gij het gouverneurschap niet heet krijgen. Het zou
mooi zijn, dat ik aan mijne eilanders een wreeden gouverneur zond met steenen
ingewanden, die niet bukt voor de tranen der bedroefde jonkvrouwen, noch voor
de verzoeken van verstandige, gezaghebbende en oude toovenaars en wijzen.
Kortom, Sancho, 6f gij moet gegeeseld worden, 6f men moet u geeselen, Of gij
zult geen gouverneur worden.»
«Mijnheer,» antwoordde Sancho, tzouden mij geen twee dagen uitstel kunnen
gegeven worden om te bedenken, wat voor mij het beste is ?»
Neen, volstrekt niet,» zeide Merlin, thier op dit oogenblik en te dezer
plaatse moet vastgesteld worden, wat er van die zaak zijn zal : 6f Dulcinea zal
naar het hol van Montesinos terugkeeren en tot haren vorigen staat van boerin
6f zij zal in haar tegenwoordigen toestand naar de Elyzeesche velden gevoerd
worden, waar zij zal blijven wachten op het volbrengen van het aantal slagen.
tWelaan, goede Sancho,» zeide de hertogin, t wat moed en toon u dankbaar
voor het brood, dat gij gegeten hebt van mijnheer Don Quichote, dien wij allen
moeten dienen en danken om zijn goeden inborst en zijn verhevene ridderdaden.
Laat u geeselen ! en de duivel hale den duivel en de vrees, want moed overwint alles, zooals gij wel weet.»
op deze woorden antwoordde Sancho deze buitensporigheden, welke hij, tot
Merlin sprekende, aan hem vroeg : Zeg mij mijnheer Merlin ; toen hier de
duivel postbode kwam, gaf hij mijn meester een boodschap van mijnheer Montesinos, hem verzoekende om hem hier te wachten, daar hij kwam om te zorgen
dat jonkvrouw donna Dulcinea van Toboso onttooverd werd : en tot nog toe
hebben wij Montesinos niet gezien, noch zijns gelijken.»
Waarop Merlin antwoordde : (De duivel, vriend Sancho, is een weet-niet en
een zeer groote schurk : ik zond hem om uw meester op te zoeken, maar niet
met een boodschap van Montesinos, maar van mij, want Montesinos zit in zijn
hol te peinzen, of om beter te zeggen, te wachten op zijn onttoovering, waarvan
de staart nog gevild moet worden. Zoo hij u iets schuldig is of gij iets met
hem te verhandelen hebt, zal ik het voor u bezorgen, maar maak nu een einde,
door uw toestemming te geven voor die tuchtiging en geloof mij, dat zij u zeer
voordeelig zal zijn, zoowel voor uw ziel als voor uw lichaam : voor uw ziel,
wegens de liefde, waarmede gij haar verrichten zult ; voor uw lichaam, omdat
ik weet, dat gij van een bloedrijk gestel zijt en het u geen kwaad zal doen, u.
een weinig bloed af te tappen.»
cEr zijn vele artsen in de wereld ; tot de toovenaars toe zijn artsen,' hervatte Sancho ; «maar daar allen het mij zeggen, schoon ik het niet inzie, zeg
ik, dat ik genoegen neem met mij de drie duizend en driehonderd geeselslagen
te geven, op deze voorwaarden, dat ik ze mij heb te geven telkens en wanneer
ik zal verkiezen, zonder dat mij een bepaling worde opgelegd betreffende de
dagen en den tijd, en ik zal trachten zoo spoedig mogelijk van de schuld af
te komen, opdat de wereld de schoonheid van jonkvrouw donna Dulcinea van
Toboso geniete, daar zij, naar het schijnt, andersom als ik dacht, inderdaa d
schoon is. Het moet ook een voorwaarde zijn, dat ik niet verplicht zal zijn
mij bloed af te tappen met de tuchtiging, en dat zoo sommige geeselslagen i n
de lucht vliegen, zij mij in rekening moeten gebracht worden. Item, dat, als ik.
mij vergis in het aantal, mijnheer Merlin, daar hij alles weet, zorg moet dragen
ze te tellen en mij op te geven hoeveel mij ontbreken of die ik te veel heb
.
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gegeven.
iVan de overschietende behoeft geen opgave gedaan te worden,: antwoordde
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Merlin, cwant zoodra het hoofdgetal bereikt is, zal jonkvrouw Dulcinea dadelijk
onverwachts onttooverd zijn en dankbaar den goeden Sancho komen opzoeken
en hem haar dank betuigen en zelfs beloonen voor zijn goed werk. Zoodat
men niet behoeft te tobben over de overschietende of over de ontbrekende,
en de Hemel verhoede ook, dat ik iemand bedriege, al was het voor een haar
van zijn hoofd.)
(Welaan dan in Godsnaam ! , zeide Sancho : «ik stem toe in mijn ongeluk :
ik bedoel, dat ik de boetedoening aanneem onder de aangeduide voorwaarden.,
Nauwelijks had Sancho deze laatste woorden gezegd, of de muziek der hobo's
begon weder te spelen en men ging weder een groot aantal vuurroeren losbranden; en Don Quichote hing aan den hals van Sancho, hem duizend kussen
gevende op zijn voorhoofd en op zijn wangen. De hertogin en de hertog en al
de omstanders gaven blijken van een zeer groot genoegen gesmaakt te hebben
en de wagen begon te rijden, en in het voorbijgaan boog de schoone Dulcinea
haar hoofd voor het hertogelijk paar en maakte eene diepe buiging voor Sancho ; intusschen brak allengs de dageraad blijde en lachend aan ; de bloempjes
des velds richtten zich recht overeind, en het vloeibare kristal der beekjes, murmelend tusschen witte en grauwe keisteenen, ging schatting betalen aan de rivieren, die hen wachtten ; de vroolijke aarde, de heldere hemel, de zuivere lucht,
het klare licht, elk op zich zelf en allen te zamen gaven duidelijke bewijzen,
dat de dag, die op den sleep van den Dageraad trapte, helder en klaar zou
zijn. De hertog en de hertogin, voldaan van de jacht en van hun doel zoo vernuftig en gelukkig bereikt te hebben, keerden naar hun kasteel terug met het
voornemen om hun grappen te herhalen, daar er voor hen geen ernst was,
welke hun meer genoegen verschafte.

HOO F DSTU K XXXVI.
Waarin het buitengewone en ongehoorde avontuur verhaald wordt
van de gezelschapsdame Dolorida, anders genaamd gravin
Trifaldi, met een brief, dien Sancho Panza aan
zijn vrouw Theresia Panza schreef.
De hertog had een hofmeester van een spotzieken en vrijmoedigen geest, die
de rol van Merlin speelde en den geheelen bovenbeschreven optocht geregeld
had, de verzen dichtte, en maakte, dat een edelknaap voor Dulcinea speelde.
Op aandringen van zijn heer en meesteres richtte hij een tweede aan van de
aardigste en vreemdste soort, die men zich kan verbeelden. Den volgenden dag
vroeg de hertogin aan Sancho, of hij begonnen was met de taak der boetedoening welke hij moest verrichten, ter onttoovering van Dulcinea ?
Hij zeide van ja, en dat hij zich dien nacht vijf geeselslagen had gegeven.
De hertogin vroeg hem, waarmede hij ze zich gegeven had ?
Hij antwoordde, mel zijn hand.
rDat,2 hervatte de hertogin, «is meer zich handklappen geven dan geeselslagen;
ik houd het er voor, dat de wijze Merlin niet tevreden zal zijn met zooveel
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zachtheid ; het zal noodig zijn, dat de goede Sancho eene roede make van distelen, of een geeselzweep met knoopen, die zich laten voelen, want de geleerdheid komt er met bloed in; en zoo goedkoop moet de vrijheid niet gegeven
worden van zulk een groote dame als Dulcinea is.'
Waarop Sancho antwoordde : «Uwe Hoogheid geve mij een geschikte geeselzweep of eindje touw, en ik zal er mij mede geven, als het mij maar niet ontzaglijk zeer doet, want u moet weten, dat, al ben ik een boer, mijn vleesch
meer heeft van katoen dan van een biezen mat, en het zou niet goed zijn, dat
ik mij uitputte voor eens anders voordeel.'
«Het zij zoo,' antwoordde de hertogin ; tik zal u morgen een geeselzweep
geven, die u zeer past en die overeenkomt met de zachtheid van uw vleesch,
alsof zij uw eigen zuster was.»
Waarop Sancho zeide : «Uwe hoogheid moet weten, dat ik een brief geschreven heb aan mijn vrouw Theresia Panza, haar bericht gevend van alles wat
mij gebeurd is, sedert ik mij van haar verwijderde ; hier heb ik hem in mijn borst,
en er ontbreekt niets meer aan, dan het adres ; ik zou wenschen, dat u hem
las, want hij komt mij voor overeen te stemmen met het gouverneurachtige,
ik meen met de wijze, waarop de gouverneurs moeten schrijven.»
«En wie stelde hem op ?» vroeg de hertogin.
«Wie anders zou hem opgesteld hebben dan ik, zondaar die ik ben !' antwoordde
Sancho.
«En schreeft gij hem ?» vroeg de hertogin.
«Geen gedachte,' antwoordde Sancho, «want ik kan niet lezen or schrijven,
ofschoon ik kan onderteekenen.'
«Laat hem eens zien,» zeide de hertogin, «want stellig toont gij in hem de
hoedanigheid en de voldoende hoeveelheid van uw vernuft.'
Sancho haalde een open brief uit zijn borst, en de hertogin, dien nemende,
zag, dat hij aldus luidde :
Brief van Sancho Panza, aan Theresia Panza,
zijn huisvrouw.
«Gaf men mij goede geeselslagen, ik hield mij toch goed in den zadel; heb
ik een goed gouverneurschap gekregen, het kost mij ook goede geeselslagen.
Dit zult gij voorloopig nog niet begrijpen, lieve Theresia, in het vervolg zult
gij het weten. Gij moet weten, Theresia, dat ik besloten heb, dat gij in een
koets zult rijden, hetgeen past, want alle andere manieren van uitgaan zijn te
ordinair. Gij zijt de vrouw van een gouverneur : pas op, dat niemand u op de
hielen trapt. Bij dezen zend ik u een groen jachtgewaad, dat mevrouw de hertogin
mij schonk : vermaak het zoo, dat het voor een rok en een lijfje diene voor
onze dochter. Don Quichote, mijn meester is, naar ik in dit land heb hooren
zeggen, een verstandige gek en een aardige zot, en dat ik niet voor hem onderdoe.
Wij zijn geweest in het hol van Montesinos, en de wijze Merlin heeft mij ter
hand genomen voor de onttoovering van Dulcinea van Toboso, die daar ginder
Aldonza Lorenzo heet. Met drie duizend driehonderd geeselslagen, min vijf, die
ik mij geven moet, zal zij zoo onttooverd zijn als de moeder, die haar baarde.
Gij moet hiervan niemand iets zeggen, want dan brengt men uw zaken in den
gemeenteraad, en sommigen zullen zeggen, dat het wit is, en anderen, dat het
zwart is. Over weinige dagen zal ik naar het gouverneurschap vertrekken, waarheen ik ga met het grootste verlangen om geld te maken, want men heeft mij
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gezegd, dat al de nieuwe gouverneurs met dienzelfden wensch gaan : ik zal het
den pols voelen en u berichten, of gij bij mij moet komen wonen of niet. Het
grauwtje is welvarend en beveelt zich zeer aan u aan, en ik denk het niet te
verlaten, al maakt men mij tot den Grooten Turk. Mevrouw de hertogin kust
u duizendwerf de handen ; doe het haar tweeduizendmaal, want er is niets, dat
minder kost en goedkooper is, naar mijn meester zegt, dan de goede beleefdheden. Het heeft God niet behaagd, mij een tweeden valies toe te zenden met
nog eens honderd escudo's, zoo als dat van laatst; maar tob daar niet over,
lieve Theresia, want die de klok luidt is zalig, en alles gaat in de wasch van
het gouverneurschap : alleen heeft het mij groot leed gedaan, dat men mij zegt,
dat, als ik het eens proef, ik er mijne handen naar zal opeten ; als dat zoo was
zou het niet heel goedkoop wezen, ofschoon de krenpelen en verminkten een
goed duitje bezitten in de aalmoes, die zij vragen : zoodat gij langs den eenen
of den anderen weg rijk en gelukkig zult zijn. God geve u dat, gelijk Hij kan,
en beware mij om u te dienen.
Uit dit kasteel, Uw gemaal, de gouverneur
den 20 juli 1614. SANCHO PANZA.»
Toen de hertogin geëindigd had met den brief te lezen, zeide zij tot Sancho :
„

In twee zaken dwaalt de goede gouverneur wat van den weg af: de eene door

te verstaan te geven, dat men hem dit gouverneurschap geschonken heeft voor
de geeselslagen, die hij zich moet geven, terwijl hij weet, wat hij niet kan ontkennen, dat, toen de hertog mijn heer het hem beloofde, men niet droomde,
dat er geeselslagen in de wereld waren. De andere is, dat hij er zich heel inhalig
in betoont, en ik zoo niet wenschen, dat hij een gierigaard ware, want de
inhaligheid scheurt den zak en een gierig regent maakt ongeregeld recht."
Ik meen het zoo erg niet mevrouw," antwoordde Sancho. „en indien het
u dunkt, dat die brief niet is, zooals hij behoort te lijn, dan moet men hem
maar verscheuren en een nieuwen maken, ofschoon het zou kunnen zijn, dat
hij nog erger was, indien men het aan mijn oordeel overlaat."
Neen, neen," hervatte de hertogin ; „hij is goed en ik verlang, dat de hertog
hem ziet.)
Hierop gingen zij naar een tuin , waar zij dien dag zouden eten. De hertogin
toonde Sancho's brief aan den hertog, waarin deze zeer groot vermaak schepte.
Men spijsde, en nadat de tafel was afgenomen en men zich een heele poos
onderhouden had met de smakelijke gesprekken van Sancho, hoorde men onverwachts het allertreurigste geluid van een fluit en dat van eene doffe en ontstemde
trom. Allen gaven blijken van ontsteltenis op het verwarde, krijgshaftige en
droevige maatgeluid, bijzonder Don Quichote, die niet op zijn stoel kon
blijven zitten van loutere ontsteltenis ; van Sancho valt niets te zeggen, dan
dat de vrees hem dreef naar zijn gewoon toevluchtsoord, namelijk de zijde of
den sleep van de hertogin, want waarachtig, het geluid, dat gehoord werd, was
allertreurigst en somber. Terwijl allen aldus onthutst wazen, zag men twee
mannen in rouwgewaad den tuin binnentreden, zoo lang en laag afhangend, dat
het hun over den grond nasleepte : dezen sloegen op twee groote trommels
eveneens met zwart bedekt. Naast hen liep de zwarte pijper, pikzwart als de
overigen. Hen drieën volgde een persoon van reusachtigen lichaamsbouw, gehuld in een zwarten rok, wiens sleep e` eneens verbazend groot was. Over den
rok heen was hij dwars omhangen met een breeden sabelkoppel, ook zwart,
„
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waaraan een verbazend slagzwaard hing met zwarte kwasten en schede. Zijn
gelaat was bedekt met een doorschijnenden zwarten sluier, waardoor een zeer
lange sneeuwwitte baard heenscheen. Hij bewoog zijn stap op de maat der
trommels met veel deftigheid en kalmte. Kortom, zijn lengte, zijn statige stap,
i staat om allen te ontroezijn zwartheid en zijn gezelschap waren werkelijk in
ren, die hem, zonder hem te kennen, zagen. Hij naderde dan met de vermelde bedaardheid en deftigheid en knielde neder voor den hertog, die hem staande met de overige aanwezigen afwachtte. Maar de hertog liet hem niet toe te
spreken, vóór hij was opgestaan. Zulks deed het vervaarlijke spook en opgestaan zijnde lichtte hij zijn sluier van voor zijn aangezicht en vertoonde den
vreeselijksten, grootsten, witsten en ruigsten baard, dien tot dusverre menschelijke oogen gezien hadden ; daarop slaakte hij uit zijn breede eu ruime borst
eene deftige en welluidende stem en sprak, de oogen op den hertog vestigende :
«Zeer hooge en machtige heer ! mij noemt men Trifaldino met den Witten
Baard : ik ben de schildknaap van gravin Trifaldi, anders genaamd de gezelschapsdame Dolorida, van wie ik u een boodschap breng, en die is, dat het u
behagen moge, haar gelegenheid en verlof te schenken om binnen te komen,
ten einde u hare ramp te verhalen, welke eene der nieuwste en verbazendste
is, die het scherpste denkvermogen der aarde kan uitgedacht hebben. Maar
eerst wensch ik te weten, of zich in uw kasteel bevindt de dappere en onverwonnen ridder Don Quichote van de Mancha, om wien te zoeken zij te voet
komt en zonder te eten van het koninkrijk van Candaya tot in dit uw
gebied : iets, dat kan en moet geschied zijn door een wonder of door kracht
van tooverij. Zij staat aan de poort van deze vesting of dit lusthuis en wacht
om binnen te komen slechts op uw welbehagen ; hiermede heb ik mijn taak
volbracht.,
Daarop hoestte hij en streek zich den baard van boven naar beneden met
beide handen, en bleef met groote kalmte staan wachten op het antwoord van
den hertog, dat luidde : ,,Reeds sedert vele dagen, goede schildknaap Trifaldino
met den Witten Baard, dragen wij kennis van de ramp van mevrouw de gravin Trifaldi, die de toovenaars noemen de gezelschapsdame Dolorida. Gij kunt
haar wel zeggen, o verbazende schildknaap, dat zij binnen kome en dat hier de
dappere ridder Don Quichote van de Mancha is, van wiens edelmoedig karakter men zich veilig alle bescherming en alle hulp kan beloven ; evenzeer kunt
gij haar van mij zeggen, dat, indien mijn gunst haar noodig mocht zijn, zij
haar niet zal ontbreken, want mij verplicht reeds haar die te bewijzen, dat ik
ridder ben, wien het eigen is allerlei soort van vrouwen te begunstigen, bijzonder deftige weduwen, onderdrukt en smartvol zijnde, gelijk zulks hare hoogheid
moet wezen.€
Toen Trifaldino dit hoorde, boog hij zijn knie ter aarde en den pijper en
den tromslagers een teeken gevende om te spelen, keerde hij zich, om op hetzelfde geluid en met denzelfden tred als hij binnengekomen was, den tuin te
verlaten, allen verbaasd latende over zijn voorkomen en zijn kleeding. En de
hertog zich keerende tot Don Quichote, zeide : „Vermaarde ridder, de duisternissen van de kwaadaardigheid en van de onwetendheid kunnen het licht der
dapperheid en der deugd niet bedekken en verduisteren. Ik zeg dit, omdat het
nauwelijks zes dagen geleden is, dat uwe goedheid zich in dit kasteel bevindt,
of reeds komen u opzoeken en verwijderde landen, en niet in koetsen of op
drommedarissen, maar te voet en nuchter, de bedroefden, de treurenden, vertrouwend, dat zij in dezen sterken arm hulp zullen vinden voor hun kommer
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en moeite : dank zij uw groote daden, welke de gansche oppervlakte der aarde
doorkruisen.'
tIk zou wel wenschen, mijnheer de hertog,' antwoordde Don Quichote, „dat
hier tegenwoordig ware die gezegende geestelijke, die aan tafel onlangs zulk eene
ongenegendheid en zulk een hekel toonde te hebben aan de dolende ridders,
opdat hij met eigen oogen mocht zien, of er zulke ridders noodig zijn op de
wereld : hij zou dan ten minste kunnen tasten en voelen, dat de buitengewoon
bedroefden en troosteloozen, in groote ongevallen en in treffende rampen, hun
heil niet gaan zoeken in de huizen der geleerden, noch in die der kosters van
de dorpen, noch in den ridder, die het nooit gewaagd heeft, de grenzen zijner
woonplaats te overschrijden, noch in den vadzigen hoveling, die liever nieuwstijdingen zoekt, om ze te vermelden en te verhalen, dan dat hij daden en feiten
tracht te bedrijven, opdat anderen ze verhalen en beschrijven zouden. De hulp
in rampen, de toevlucht der behoeftigen, de bescherming der jonkvrouwen, de
troost der weduwen, wordt bij geen soort van personen beter gevonden dan bij
de dolende ridders, en dat ik het ben, dank ik den Hemel oneindig, en houd
voor zeer wel besteed elk ongeluk en elke moeite, die mij in dit zoo eervolle
beroep kan overkomen. Laat deze gezelschapsdame komen en verzoeken wat
zij wil en ik zal haar haar redmiddel verschaffen met de kracht van mijn arm
en met de onverschrokken vastberadenheid van mijn moedigen geest."

HOOFDSTUK XXXVII.
Waarin het vermaarde avontuur der gezelschapsdame
Dolorida wordt voortgezet.

Het deed den hertog en de hertogin uitermate veel genoegen te zien, hoe
goed Don Quichote bezig was aan hun bedoeling te beantwoorden, en nu zeide
Sancho : „Ik zou niet gaarne hebben, dat mevrouw die gezelschapsdame eenig
struikelblok wierp in de belofte van mijn gouverneurschap, want ik heb een
Toledaanschen apotheker hooren zeggen, die praatte als een distelvink, dat daar
waar gezelschapsdames zich in de zaken mengden, niets goeds kan geschieden. Hemelsche goedheid ! wat stond die apotheker op een slechten voet met haar ! Waaruit
ik opmaak, dat, daar al de gezelschapsdames vervelend en onbescheiden zijn,
van welke hoedanigheid en stand zij ook zijn mogen, hoe zullen dan die
Dolorosen zijn, zooals deze gravin Drie-plooi of Drie-rimpel : want in mijn land
zijn plooien en rimpels, en rimpels en plooien hetzelfde.'
Zwijg, vriend Sancho,' zeide Don Quichote : twant daar mevrouw de gezelschapsdame uit zoo verre landen mij komt opzoeken, moet zij niet wezen
van het soort, welke de apotheker op zijn lijst had, te meer daar deze een
gravin is, en wanneer de gravinnen als gezelschapsdames dienen, zal het zijn,
dat zij koninginnen dienen en keizerinnen, doch in hare huizen zijn zij zulke
groote dames, dat zij zelf van andere gezelschapsdames gebruik maken.»

,.

Hierop antwoordde donna Rodriguez, welke tegenwoordig was : t Mevrouw
de hertogin heeft gezelschapsdames in haar dienst, die gravinnen zouden kunnen
zijn, indien de fortuin het wilde maar wat de heeren wijzen, moeten wij prijzen;
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en niemand moet kwaadspreken van de gezelschapsdames, vooral niet van de
oude en ongehuwde ; want al was ik gehuwd, ik begrijp en doorzie heel goed
het voordeel, dat eene ongehuwde gezelschapsdame heeft boven eene weduwe ;
en wie ons scheert, dien zal het mes in de handen blijven.»
«En toch,» hervatte Sancho, ais er zooveel te scheren aan de gezelschapsdames, volgens mijn barbier, dat het beter is dien rijstenbrij maar niet te roeren,
al brandt hij ook aan.»
«Altijd,» antwoordde donna Rodriquez, zijn de schildknapen onze vijanden,
want daar zij een voorkamerstroep zijn en ons alle oogenblikken zien, verkwisten zij den tijd, dat zij niet bidden (en die is lang), met kwaad van ons
te spreken, opgravend onze beenderen en begravend onzen naam. Maar zij
mogen naar de maan loopen : want ondanks hen zullen wij leven in de wereld
en in de aanzienlijke haizen, al sterven wij ook van honger en al bedekken
wij ook met een zwart weduwenkleed onze teedere of niet teedere ledematen,
gelijk men een vuilnishoop bedekt of wegstopt met een tapijt op een processiedag. Op mijn woord, gaf men mij verlof en bracht de tijd het mede, ik zou
niet alleen de aanwezigen, maar de geheele wereld overtuigen, dat er geen deugd
is, die niet in een gezelschapsdame besloten is.»
tIk geloof,» hernam de hertogin, «dat mijn goede donna Rodriquer gelijk
heeft en wel heel veel ; maar zij behoort haar tijd af te wachten, om het op
te nemen voor zich en voor de overige gezelschapsdames, om den slechten
dunk van dien boozen apotheker te beschamen, en dien uit te roeien, welken
de groote Sancho Panza in zijn borst voedt.»
Waarop Sancho antwoordde : «Sedert ik de dampen van gouverneur in mijn
hoofd heb, ben ik de duizelingen van schildknaap kwijt en ik geef voor alle
mogelijke gezelschapsdames, 'die er zijn, geene wilde vijg.»
Men zou voortgegaan zijn met dit gesprek over gezelschapsdames, indien
men niet gehoord had, dat de fluit en de trommen weder speelden, waaruit
men begreep, dat de gezelschapsdame Dolorida aankwam. De hertogin vroeg
den hertog, of het niet goed zou zijn, haar te gaan ontvangen, daar het een
gravin en aanzienlijk persoon was.
«Voor zoover zij een gravin is,» antwoordde Sancho, vóór de hertog kon antwoorden, «ben ik er wel voor, dat u haar gaat ontvangen ; maar voor zoover zij een
gezelschapsdame is, ben ik van meening, dat gij geen voetstap moet verzetten.»
Wie vraagt er u naar, Sancho ?" zeide Don Quichote."
„Wie, mijnheer ?" antwoordde Sancho : „ik vraag er mij zelf naar en ik kan
er mij naar vragen als een schildknaap, die de uitdrukkingen der wellevendheid
geleerd heeft in de school van uwe Hoogheid, die de hoffelijkste en welgemanierdste ridder is, die er in de gansche hovelingschap te vinden is ; en in
die dingen, naar ik u heb hooren zeggen, verliest men evenveel door een kaart
te veel als door een kaart te weinig : en een goede verstaander heeft maar een
half woord noodig."
,,Het is zooals Sancho zegt," zeide de hertog : „laat ons het uiterlijke der gravin bezien en daarnaar zullen wij de beleefdheid afmeten, die haar verschuldigd
is." En hierop traden de tromslagers en de pijper binnen, evenals de eerste maal.
Hier maakte de schrijver aan dit korte hoofdstuk een einde en begon het
volgende, hetzelfde avontuur voorzettend, dat een der merkwaardigste is van
de heele geschiedenis.
„
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HOOFDSTUK XXXVIII.

Over het verhaal, dat de gezelschapsdame Dolorida van haar
treurigen levensloop geeft.
Achter de droevige muzikanten volgde in den tuin een aantal van wel twaalf
gezelschapsdames, verdeeld in twee rijen, allen gekleed in wijde rouwkleederen,
blijkbaar van gevolde saai, met witte mutsen van fijn mousseline, met kappen, zoo
laag hangend, dat zij niets dan den rand der japonnen deden zien. Achter haar kwam
de gravin Trifaldi, door den schildknaap Trifaldino met den Witten Baard bij de hand
geleid ; zij was gekleed in het fijnste zwarte baai, dat nog ongekruld was, want ware
het gekruld geweest, dan had elke krul zich vertoond in de grootte van een erwt,
van de goede van Martos ; haar staart of sleep, of hoe men het wilde
noemen, had drie punten, die gedragen werden door drie edelknapen, eveneens
in rouw gekleed en eene fraaie wiskunstige figuur makende met de drie scherpe
hoeken, welke de drie punten vormden. Allen, die den scherpgepunten sleep
zagen, kwamen hierdoor op het denkbeeld, dat zij daarnaar gravin Trifaldi
moest heeten, alsof wij zeiden de gravin met de Drie Slepen ; en zoo zegt
Benendzeli, dat het waar was en zij van haar eigen naam heet gravin Lobuna,
omdat er in haar graafschap veel wolven leefden, en als het, in plaats van
wolven, vossen geweest waren, dan had men haar gravin Zorruna genoemd,
daar het de gewoonte in die gewesten is, dat de heeren hun namen ontleenen aan de zaak of zaken, waarvan hun staten den meesten overvloed
hebben ; maar deze gravin liet, om het nieuwe van haren sleep te vereeren,
den naam Lobuna varen en, nam dien van Trifaldi aan. De twaalf gezelschapsjuffers en de dame kwamen processiesgewijs aan, hare aangezichten
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bedekt met zwarte sluiers, niet doorschijnende, zooals die van Trifaldi, maar
zoo dicht, dat er niets doorheen scheen. Zoodra de jufferschaar geheel

voor den dag was gekomen, stonden de hertog, de hertogin en Don Quichote
op, met allen, die den optocht zagen. De twaalf gezelschapsjuffers hielden stil
en vormden een gang midden door welke Dolorida voorwaarts trad, zonder dat
Trifaldino haar hand losliet. De hertog, de hertogin en Don Quichote, dit
zienden, traden ongeveer twaalf passen voorwaarts om haar te ontvangen. Zij,
nedergeknield zijnde op den grond, sprak met eene eer grove en schorre, dan
fijne en teedere stem : „Het behage u, zooveel beleefdheid niet te bewijzen aan
dezen uwen dienstknecht, ik meen aan deze uwe dienstmaagd, want zoo smartvol ben ik, dat ik niet zou beantwoorden aan hetgeen ik schuldig ben, omdat
mijn zeldzame en ongehoorde ramp mijn verstand heeft weggenomen, ik weet
niet waarheen, en het moet al heel ver heen zijn, daar ik het, hoe meer ik het
zoek, des te minder vind."
Hij zou het zijne kwijt zijn, mevrouw de gravin," antwoordde de hertog,
die aan uwe persoon uwe voortreffelijkheid niet ontwaarde, welke, zonder er
meer van te zien, de uiterste hoffelijkheid en de bloem der wellevendheden verdient :" -- en haar bij de hand oprichtende deed hij haar plaats nemen op een
stoel naast de hertogin, die haar eveneens ontving met veel beleefdheid. Don
Quichote zweeg en Sancho stierf van verlangen om het gelaat van Trifanti te
zien en van de eene of andere harer talrijke staatsiedames ; maar dit was niet
mogelijk, vbór zij zich vrijwillig ontblootten. Allen wachtten bedaard en in
stilte af, wie deze zou afbreken, en dit was de gezelschapsdame Dolorida met
„
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deze woorden : „ik vertrouw, allermachtigste heer, allerschoonste dame en allerverstandigste omstanders, dat mijn smartelijkheid in uwe allervoortreffelij kste gemoederen een opname zal vinden, niet minder zachtaardig, dan edelmoedig en
treurig, want zij is zoodanig, dat zij voldoende is om marmerblokken te verteederen en diamanten te verzachten en de stalen omhulsels te vermurwen van de
meestverharde harten der wereld ; maar v66r zij tot uw ooren doordringt, zou
ik wenschen, dat gij mij liet weten, of zich in dezen schoot, kring en gezelschap
bevindt de allerreinste ridder Don Quichote van de Manchalandschappen en
zijn schildknaap Panza ?"
„Panza," zeide Sancho, v(56r iemand anders antwoordde, „is hier, en zijn Don
Quichoteschap ook, en dus kunt gij, allersmartvolste gezelschapsdame, zeggen,
wat gij zoudt willen : allen zijn wij klaar en bereid om uwe dienaars te wezen."
Hierna stond Don Quichote op, en zijn woorden richtend tot den gezelschapsdame Dolorida, zeide hij : „Indien uwe rampen, bedrukte dame, zich eenigen hoop
van herstel kunnen voorstellen door middel van eenige deugd of kracht van een
dolenden ridder, hier zijn de mijne, welke, ofschoon zwak en klein, allen besteed zullen worden tot uw dienst. Ik ben Don Quichote van de Mancha, wiens
bedrijf het is, alle soort van behoeftigen te helpen ; en daar dit zoo is, heb
t gij
niet noodig, mevrouw, mijn gunst in te roepen of omwegen te gebruiken, maar
eenvoudig en zonder •omwegen uw rampen te verhalen, want ooren hooren u,
die zullen weten, zoo niet ze te herstellen, althans ze te beklagen."
De gezelschapsdame Dolorida, dit hoorende, maakte aanstalten, om zich aan
de voeten van Don Quichote te werpen en wierp er zich ook aan, en worstelende om ze te omhelzen, zeide zij) „Aan deze voeten en beenen werp ik mij,
0 onverwonnen ridder, daar zij het zijn, die de grondvesten en zuilen zijn der
dolende ridderschap : deze voeten wil ik kussen, aan wier schreden het gansche
redmiddel mijner ramp hangt en vastzit, o dappere doler, wiens ware bedrijven
de fabelachtige achter zich laten en verduisteren der Amadissen, Esplandians en
Belianissen !
En Don Quichote loslatende, wendde zij zich tot Sancho Panza en hem bij
de handen vattende, zeide zij : „En gij, trouwste schildknaap, die ooit een dolend ridder diende in de tegenwoordige en in vroegere eeuwen, grooter in goedheid dan de baard van Trifaldino, mijn begeleider, hier tegenwoordig! wel kunt
gij u beroemen, dat gij, met den grooten Don Quichote te dienen, tegelijk de
gansche schare van ridders dient, welke het beroep der wapenen in de wereld
hebben uitgeoefend. Ik bezweer u bij hetgeen gij uw trouwste goedheid schuldig zijt, wees mij een voorspraak bij uw meester, opdat hij aanstonds te hulp
kome aan mij, allernederigste en allerongelukkigste gravin."
Waarop Sancho antwoordde : „O mijn goedheid, lieve mevrouw, zoo breed
en groot is als de baard van uw schildknaap, doet bij mij al heel weinig ter
zake ; dat ik mijn ziel met baard en knevels hebbe, als zij dit leven verlaat,
daar komt het op aan, want om de baarden van deze zijde geef ik weinig of
niets ; maar ook zonder die liefelijkheden en smeekingen zal ik mijn meester
vragen (want ik weet, dat hij veel van mij houdt en vooral thans, nu hij mij
noodig heeft voor een zekere zaak), dat hij u begunstige en helpe in alles wat
hij zal kunnen : u pakt uw leed maar uit en vertel het ons en late ons maar
begaan, want wij zullen elkander allen wel verstaan."
De hertog en hertogin barstten van lachen over deze dingen, als lieden die
dat avontuur den pols al gevoeld hadden en zij prezen heimelijk de gevatheid
en listigheid van Trifaldino, welke, weder nedergezeten zijnde, zeide : (Van het
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vermaarde koninkrijk van Canaya, tusschen het groote Traprobana en de Zuiderzee ligt, twee mijlen verder dan kaap Comorin, was beheerscheres de koningin Donna Maguncia, weduwe van den koning Archipela, haar heer en gemaal,
uit welk huwelijk zij hadden en verwekten de Infanta Antonomasia, erfgename
des rijks : genoemde Infanta Antonomasia werd opgevoed en groeide op onder
mijn voogdij en leering, omdat ik de oudste en de aanzienlijkste gezelschapsdame was harer moeder. Het gebeurde nu, dat, de eene dag verloopende na
den anderen, het meisje Antonomasia den ouderdom van veertien jaren bereikte, met zulk eene groote volmaaktheid van schoonheid, dat de natuur die
niet hooger kon opvoeren. Maar zouden wij nu zeggen, dat haar verstand gering was ? Neen : zij was even verstandig als schoon, en zij was de schoonste
der wereld ; zij is het nog, indien het nijdige Noodlot en de hardvochtige Parcen haar den levensdraad niet reeds hebben afgesneden ; maar dat zullen zij
niet gedaan hebben, want de Hemelen zullen niet toelaten, dat zooveel kwaad
aan de aarde worde gedaan, als zou zijn het onrijp wegsnijden der druiventros van den schoonsten wijnstok des bodems. Op deze schoonheid, niet naar
verdienste verheven door mijn trage tong, geraakte een oneindig aantal
prinsen verliefd, zooveel inboorlingen als vreemden, onder welke het
waagde zijn gedachten naar den hemel van zooveel schoonheid te verheffen een eenvoudig ridder, die zich aan het hof bevond, vertrouwende op zijn
jeugd en op zijne knapheid, en op zijne vele bekwaamheden en bevalligheden,
en vlugheid en rijkdom van verstand : want u moet weten, indien het u niet
verveelt, dat hij een guitaar speelde zoodat zij als het ware sprak, en bovendien was hij een dichter en een groot danser, en hij wist een vogelkooi te vervaardigen, dat hij alleen met deze kunst zijn brood had kunnen verdienen, als
hij zich in den uitersten nood bevonden had : en al deze eigenschappen en begaafdheden zijn voldoende om een berg omver te werpen, laat staan dan een
teedere jonkvrouw. Maar al zijn aardigheid en edele zwier, en al zijn bevalligheden en bekwaamheden hadden weinig of niets bijgebracht om de vesting van
mijn meisje te veroveren, had de schaamtelooze dief niet het middel aangewend om mij vooraf te veroveren. Eerst wilde de roover en onbarmhartige
landlooper mijn genegenheid winnen en mijn smaak verlokken, opdat ik, slechte
slotvoogdes, hem de sleutels zou toevertrouwen der vesting, welke - ik bewaakte.
Kortom, hij vleide mijn verstand en veroverde mijn genegenheid door allerhande
sieraden en oorhangers, die hij mij schonk. Maar wat mij het meest deed nederzinken en ter aarde vallen waren eenige dichtregelen, die ik hem op een
nacht hoorde zingen achter een tralievenster, dat uitkwam in een steegje waar
hij stond, en die, als ik mij goed herinner, aldus luidden:
Mijn zoete vijandin laat in mijn ziel
Grievende smart vloeien.
En opdat deze mij nog heviger kwelle
Moet ik mijn verdriet verzwijgen!
Het lied scheen mij een juweel en zijne stem zuivere honig en van toen ai,
ik meen sedert dien tijd, heb ik, de ramp merkende, waarin ik verviel door die
en andere dergelijke verzen, het daarvoor gehouden, dat men uit de goede en
welingerichte staten de dichters moest verbannen, zooals Plato aanraadde, ten
minste de ontuchtige, daar zij liederen maken, niet zooals die van den Markgraaf van Mantua, die onderhoudend zijn en de knapen en vrouwen doen
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schreien, maar fijne zaken, welke op de wijze van zachte doornen u de ziel
doorboren en u als bliksemstralen treffen, terwijl zij de kleeding onbeschadigd
laten Een anderen keer zong hij :
Kom, o dood, zoo heimelijk,
Dat ik u niet hoor naderen,
Opdat het genot van het sterven
Mij het leven niet weder doet verlangen.
En in dien trant andere liedjes en verzen, welke gezongen betooveren en geschreven verlegen maken. Maar wat, als zij zich verlagen om een soort van
verzen te maken, die destijds in Candays in zwang was en die zij seguidillas
noemden ? Dan sprongen de zielen op, men stierf van lachen, alle zenuwen geraakten in beweging en in zijn aderen voelde men kwikzilver. En zoo zeg ik,
mijne heeren, dat men zulke dichters moest verbannen naar de Hagedisseneilanden. Echter dragen zij de schuld niet, maar de onnoozelen, die hen prijzen, en de schapen, die hen gelooven : en ware ik de goede gezelschapsdame
geweest die ik moest zijn, dan hadden mij zijn nachtwakende vernuftspelingen
niet moeten bewegen, en ik had dat zeggen niet voor waarheid moeten houden
ik leef stervende, ik brand in de koude, ik ril in het vuur, ik hoop zonder
hoop, ik ga heen en ik blijf, met andere onmogelijkheden van dien aard, waarvan hun geschriften vol zijn. En dan als zij den phenix van Arabië, de kroon
van Ariadne, de paarlen der Zon, van het Zuiden de paarlen, van Tibar het
goud en van Pancaya den balsem beloven ! Daar is het, dat zij hun pen de
meeste vrijheid geven, gelijk het hun weinig kost te beloven wat zij nimmer
denken te vervullen noch het kunnen. Maar waarheen dwaal ik af? Ach ik
ongelukkige ! welke dwaasheid of welke onzinnigheid vervoert mij om anderer
misslagen te vertellen, terwijl ik zooveel van de mijne te zeggen heb ? Ach naij
ongelukkige ! mij overwonnen niet de verzen, maar mijn onnoozelheid, mij verteederde niet de muziek, maar mijn lichtzinnigheid ; mijn groote onkunde en
mijn geringe opmerkzaamheid openden den weg en baanden het spoor voor de
schreden van Don Clavigo, want dit is de naam van den bedoelden ridder : en
zoo, terwijl ik de bemiddelaarster was, bevond hij zich eens en zeer dikwijls in
het slaapvertrek der door mij en niet door hem bedrogen Antonomasia, onder
den titel van een waarachtig echtgenoot, daar ik, welk eene zondaresse ook, niet
zou hebben toegelaten, dat hij, zonder haar man te zijn, aan den rand van de
zool. harer schoentjes ware gekomen. Neen, neen, dat niet ! het huwelijk moet
voorafgaan in elke zaak dergene, die men door mij behandelt. Alleen was er
één ding jammer in deze zaak, en dat was de ongelijkheid, daar Don Clavigo een
eenvoudig ridder was en de Infanta Antonomasia erfgename, gelijk ik gezegd
heb van het koninkrijk. Eenigen tijd lang bleef deze warboel geheim en verborgen
door de scherpzinnigheid mijner voorzichtigheid, totdat het mij voorkwam, dat
hij allengs verraden werd door een soort van zwelling van den schoot van
Antonomasia. Deze vrees deed ons drieën beraadslagen, waarvan de uitslag
was, dat Don Clavigo, voordat het misdrijf aan het licht kwam, voor den
Vicaris Antonomasia als zijn vrouw zou opeischen, ten gevolge van een schriftelijke trouwbelofte, welke de Infanta hem gegeven had, opgesteld door mijn
vernuft, met zooveel kracht, dan die van Simson haar niet zou hebben kunnen
verbreken. De noodige stappen werden gedaan ; de Vicaris zag de trouwbelofte;
,
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dezelfde Vicaris mam de dame in de biecht : zij beleed alles en hij gelastte
haar te bewaken ten huize van een zeer geachten hofdeurwaarder.)
Nu zeideSancho : «Zijn er in Candava
hofdeurwaarders, dichters en
mijverbeeld, dat degeheele wereld
seguidillas :'i k kan wel zweren, dat ik mij
eveneens is. Maar maak spoed, mevrouw Trifalti, want het is
i al laat en ik
sterf reeds van verlangen om het einde te weten van deze zoo lange geschiedenis.)
«Gaarne,» antwoordde de gravin.

HOOFDSTUK XXXIX.
Waarin Trifalti hare verbazingwekkende en ged e nkw aardige
geschiedenis voortzet.
De woorden die Sancho sprak, wekten bij de hertogin evenveel genoegen
als Don Quichote er wanhopig onder werd, en nadat hij hem geboden had te
zwijgen, ging Dolorida voort zeggende : ,,Eindelijk na verloop van vele vragen en antwoorden, terwijl de Infanta altijd op haar tellen paste, zonder af te
wijken van haar eerste verklaring, vonnisde de Vicaris ten voordeele van Don
Clavigo en gaf haar aan hem over als zijn wettige vrouw, waarover de koningin
Donna Maguncia, moeder van de Infata Antonomasia, zooveel verdriet had,
dat wij haar binnen drie dagen begroeven."
Dan is zij ongetwijfeld gestorven," zeide Sancho.
Dat is duidelijk, antwoordde Trifaldino, ,,want in Candaya worden geene
levende personen begraven, maar doode."
Ik heb eens, een bezwijmde zien begraven, mijnheer de schildknaap," hervatte Sancho, die men dacht dat dood was ; en het kwam mij voor, dat de
koningin Maguncia eer verplicht was, om flauw te vallen dan om te sterven,
want met het leven herstellen zich vele zaken, en de dwaasheid der Infanta
was zoo groot niet, dat zij verplicht was zich die zoo aan te trekken. Als die
dame getrouwd was met een harer edelknapen of met een anderen dienaar van
haar huis, zooals vele anderen gedaan hebben, naar ik heb hooren zeggen, dan
ware de schade onherstelbaar geweest ; maar dat zij getrouwd is met zulk een
fatsoenlijk en verstandigen edelman, als men hem ons hier heeft afgeschilderd,
waarlijk, al was dit een dwaasheid, zij was zoo groot niet als men denkt, want
volgens de regelen van mijnheer, die hier tegenwoordig is en mij niet zal laten
liegen, kan men, evenals men van de geleerde mannen de bisschoppen maakt,
van de ridders, vooral als het dolende zijn, koningen en keizers maken.,
«Gij hebt gelijk, Sancho," zeide Don Quichote, «want eeu dolend ridder,
als hij maar twee duim geluk heeft, is steeds in potentia propinqua om de grootste
heer der wereld te wezen. Maar laat mevrouw Dolorida voortgaan, want ik geloof,
dat haar nog overblijft, het bittere dezer tot dusverre zoete geschiedenis te verhalen.
Of het bittere nog overblijft!» antwoordde degravin, „en wel zoo bitter,
dat, in vergelijking daarmede, de kwintappels zoet zijn en de laurierrozen smakelijk. Toen nu de koningin gestorven was, en niet flauw gevallen, begroeven
wij haar ; en nauwelijks hadden wij haar ter aarde besteld, en haar het laatzte
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vaarwel toegeroepen, of, quis talia fando temjerét a lacrymis :' gezeten op een
houten paard, verscheen boven op de grafstede van de koningin de reus Malambruno, volle neef van Maguncia, die, behalve dat hij wreed was, een toovenaar
was, en met zijn kunsten, tot wraak over den dood zijner nicht en tot straf
der vermetelheid van Don Clavigo, en uit spijt over de buitensporigheid van
Antonomasia, hen betooverd liet staan op de grafstede zelve, zij veranderd in
een bronzen meerkat en hij in een vervaarlijken krokodil van een onbekend
metaal, en tusschen hen beiden in staat een paal, eveneens van metaal, en
daarop geschreven in de Syrische taal een opschrift, dat, overgebracht zijnde
in het Candayaasch en nu in het Castiliaaansch, dezen zin behelst : „Hun vorige
gedaante zullen deze twee vermetele minnaars niet herkrijgen, voordat de dappere
Manchaner met mij handgemeen is geworden in een tweegevecht, want voor
zijn groote dapperheid alleen bewaart het Noodlot dit ongehoorde avontuur."
Nadat hij dit gedaan had, trok hij uit de scheede een breeden en vervaarlijk
grooten sabel, en mij bij de haren grijpende, maakte hij aanstalten van mij
de keel af te snijden en mij het hoofd af te houwen. Ik ontroerde, mijn stem
kleefde vast aan mijn gehemelte en ik werd uitermate bedroefd ; maar met dat
al vermande ik mij zooveel ik kon en met een bevende en droevige stem zeide
ik hem zoodanige en zoovele zaken, dat zij hem de uitvoering van zulk eene
strenge straf deden uitstellen. Eindelijk deed hij al de hofdames van het paleis
voor zich brengen, die namelijk, welke hier tegenwoordig zijn, en nadat hij
onze schuld had uitgemeten en de handelwijze der gezelschapsdames gelaakt,
met hare booze streken ennog erger bedoelingen, op allen de schuld ladende,
die ik alleen had, zeide hij, dat hij ons niet met de doodstraf wilde kastijden,
maar met andere langzaam werkende straffen, die ons een burgelijken en langgerekten dood gaven : en op datzelfde oogenblik, dat hij eindigde met dit te
zeggen, voelden wij allen , dat de poriën van ons gezicht open gingen en dat
wij over ons geheele gelaat werden geprikt als met speldenpunten. Wij tastten
aanstonds met onze handen naar onze gezichten en bevonden ons op de wijze,
welke gij thans zien zult ,^^ — en tevens lichtten Dolorida en de overige

gezelschapsdames de sluiers op, waarmede zij bedekt waren en ontblootten
haregezichten,geheel begroeid met baarden, sommigen rood, sommigen
zwart, sommigen wit • en sommigen gespikkeld, over welk gezicht de
hertog en de hertogin verwonderd toonden te zijn, Don Quichote en Sancho
buiten zich zelven en al de aanwezigen verstomd ; — en Trifalti vervolgde : „Op
deze wijze kastijdde ons die schelmsche en slechtgezinde Malambruno, de zachtheid en teederheid onzer gezichten bedekkende met de ruwheid dezer borstels.
Mocht het den Hemel behaagd hebben, dat hij ons liever met zijn vervaarlijken
sabel de hoofden had afgehouwen, dan dat hij ons het licht onzer aangezichten
had bedekt met deze ruigte : want als wij het narekenen, mijne heeren (en wat
ik nu ga zeggen zou ik hebben willen zeggen, mijne oogen tot fonteinen gemaakt
hebbende : maar de overdenking onzer ramp en de zeeën, die zij tot dusverre
hebben geregend, houden ze zonder vocht en droog als korenaren, en daarom
zal ik het zeggen zonder tranen), ik zeg dan : waarheen zal een gezelschapsdame
kunnen gaan met een baard ? welke vader of welke moeder zal over haar bedroefd zijn ? wie zal haar hulp brengen ? want zelfs al heeft zij een glad vel
en een aangezicht opgesmukt door duizend soorten schoonheldsmiddelen en
blanketsels, vindt zij nauwlijks iemand, die haar liefheeft : wat zal zij dan doen,
als zij een gelaat openbaart, dat een bosch is geworden ? 0 gezelschapsdames,

mijne gezellinnen! op een ongelukkig tijdstip werden wij geboren, ter kwader
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ure verwekten ons onze ouders :" -- en dit zeggende, scheen zij flauw te zullen
vallen.
HOOFDSTUK XL.

Van dingen, die in verband staan met dit avontuur en deze
merkwaardige geschiedenis.
Wezenlijk en waarachtig moeten allen, die behagen scheppen in dergelijke
geschiedenissen als deze, zich dankbaar betoonen jegens Sidi Hamed, haar eersten schrijver, voor de zorgvuldigheid ons haar kleinste bijzonderheden te bezingen, zonder iets weg te laten, hoe klein het ook was, dat hij niet duidelijk
aan het licht bracht. Hij schildert de gedachten, openbaart de voorstellingen
der verbeelding, beantwoordt de stille vragen, heldert de twijfelingen op, ' lost
de tegenwerpingen op, kortom hij komt den geringsten mensch te gemoet. 0
allervermaardste schrijver ! o gelukkige Don Quichote ! o beroemde Dulcinea!
o geestige Sancho Panza ! allen te zamen en elk uwer voor zich moogt gij ontelbare eeuwen leven tot genoegen en algemeen tijdverdrijf der levendén!
De geschiedenis meldt dan, dat noodra Sancho Dolorida bezwijmd zag, hij
zeide : (Bij de trouw van een eerlijk man zweer ik en hij de zaligheid van al
mijn voorouders, de Panza's, dat ik zulk een avontuur als dit nooit gehoord of
gezien heb, en mijn meester mij nooit heeft verteld, noch in zijn gedachten is
opgekomen. Duizend Satans halen u, om u niet te vervloeken, gij toovenaar en
reus Malambruno ! Vondt gij dan geen andere soort van kastijding, om dezen
zondaressen op te leggen, dan haar met een baard te tooien ? Wat ! ware het
niet beter, en zou het haar niet beter te pas zijn gekomen, haar de halve neuzen
af te nemen, al hadden zij dan ook door den neus gesproken, dan haar baarden
aan te zetten ? Ik wil wedden, dat zij . geen geld hebben om den scheerder te
betalen.
«Dat is waar ook, mijnheer,' antwoordde een der twaalf: (want wij hebben
geen geld om ons te reinigen, en daarom zijn sommigen onzer als zuinigheidsmaatregel zekere pleisters gaan aanwenden, en als wij die op onze gezichten
plakken en ze er in eens afrukken, zijn wij zoo glad en e ffen als de bodem
van een steenen vijzel ; want ofschoon er in Candaya vrouwen zijn, die van huis
tot huis het vlashaar gaan uittrekken en de wenkbrauwen verzorgen en andere knutselarijen doen, die de vrouwen raken, hebben wij, gezelschapsdames
van mevrouw, die nooit willen toelaten, omdat de meesten rieken naar tusschenpersonen, de eerste persoon niet meer kunnende zijn ; en indien wij door mijnheer Don Quichote niet hersteld worden, zal men ons met baarden ten grave
brengen.
(Ik zou mij den mijnen uitrukken in het Moorenland,s zeide Don Quichote,
(indien ik de uwe niet beterde.'
Op dit oogenblik kwam Dolorida uit hare bezwijming bij en zeide : De weêrklank van deze belofte, dappere ridder, kwam mij midden in mijn flauwte ter
oore en heeft medegewerkt om mij er van te doen bijkomen en mij mijn bezinning te doen herkrijgen ; daarom smeek ik u of nieuw beroemde doler en
ontembare held, breng uw belofte ten uitvoer !
(Aan mij zal het niet liggen,* antwoordde Don Quichote : (zie, mevrouw,
wat ik doen moet, want mijn hart is zeer genegen om u te dieuen.»
(Het geval is dit,' antwoordde Dolorida, (dat er van hier tot aan het ko-
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ninkrijk, van Candaya, als men over land gaat, vijfduizend mijlen zijn, een paar
meer of minder, maar gaat men door de lucht en linea recta, dan zijn er drie
duizend tweehonderd en zeven en twintig. Men moet ook weten, dat Malambruno mij zeide, dat als het lot mij bracht bij den ridder onzen bevrijder, hii
hem een vervoermiddel zou toezenden, dat veel beter was en met minder booze
streken dan de huurpaarden, want het zal datzelfde houten paard zijn, waarop
de dappere Peter de schoone Magellone wegvoerde : welk paard bestuurd wordt
door een pin, die het aan zijn nek heeft en die het tot teugel dient ; het vliegt
door de lucht met zooveel vlugheid, dat de duivelen zelf het schijnen weg te
voeren. Dat paard werd, naar de oude overlevering luidt, samengesteld door
den wijzen Merlin. Hij leende het aan Peter, die zijn vriend was, en deze deed
er groote reizen mede en schaakte, als gezegd de schoone Magellone, haar
achter zich op het paard door de lucht wegvoerende, en allen als gekken latende
staan kijken, die er van de aarde naar keken ; en hij leende het niet uit, dan
aan zijn vrienden, of aan hen die hem het best betaalde ; sedert den grooten
Peter tot op heden weten wij niet, dat iemand het bestegen heeft. Vandaar
heeft Malambruno het weggehaald met zijn kunsten, en hij houdt het in zijn
macht en bedient er zich van op zijn reizen, die hij alle oogenblikken doet
door verschillende deelen der wereld ; heden is hij hier, en morgen in Frankrijk,
en 's anderen daags in Potosi ; en het mooie ervan is, dat dat paard noch eet,
noch slaapt, noch hoefijzers verslijt, en het neemt een draf door de lucht, zonder
dat het vleugels heeft, zoodat hij, die er op zit, een kop vol water kan houden,
zonder dat er een druppel uitstort, zoo gelijkmatig en bedaard loopt het, waarom
de schoone Magalona veel behagen schepte in er op te rijden.'
Hierop zeide Sancho : t Wat het bedaard en gelijkmatig loopen betreft, zou ik
mijn grauwtje, al gaat het niet door de lucht, maar over den grond, durven
vergelijken met alle dravers, die er in de wereld zijn.»
Allen lachten en Dolorida vervolgde : tDit paard zal, wanneer Malambruno
een eind wil maken aan onze ramp, vóór de nacht een half uur begonnen zal
zijn, in onze tegenwoordigheid zijn, want hij gaf mij te kennen, dat het teeken,
dat hij mij geven zou, waaruit ik zou verstaan, dat ik den ridder had gevonden ,
dien ik zocht, zou wezen, mij, waar ik ook was, het paard toe te zenden met
gemak en vlugheid.»
En hoeveel gaan er op dat paard?" vroeg Sancho.'
Dolorida antwoordde tTwee personen : de een in den zadel en de ander
achterop ; en in de meeste gevallen zijn die twee personen ridder en schildknaap,
wanneer er een geschaakte jonkvrouw ontbreekt.»
tik zou wel willen weten, mevrouw Dolorida,' zeide Sancho, twelken naam
dat paard draagt.'
Zijn naam," antwoordde Dolorida, „is niet als die van het paard van Bellerophontes, dat Pegasus heette, noch als dat van den Grooten Alexander, genaamd Bucephalus, noch als dat van den razenden Roland, welks naam was Brilladoro ; evenmin Bayard, als dat van Reinoud van Montauban ; noch Frontino, als
dat van Rugero ; noch Bootes, noch Peritoa, zooals die der Zon heeten ; evenmin
heet het Orelia, gelijk het paard, waarop de ongelukkige Rodrigo, laatste koning der Gothen, in den veldslag reed, waarin hij het leven en het rijk verloor.»
t Ik wil wedden ' zeide Sancho, idat, daar men het geen dier vermaarde
namen van zulke bekende paarden heeft gegeven, men het evenmin dien van
mijn meesters Rosinante zal gegeven hebben, die in eigenaardigheid allen overtreft, die genoemd zijn.»
,
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(Dat is zoo, a antwoordde de gebaarde gravin ; cmaar evenwel past hij hem
best, want hij heet Clavileno el Aligero, welke naam past bij de pin, die hij
in zijn nek heeft, en bij de vlugheid, waarmede hij loopt, en dus kan hij, voor
zooveel den naam betreft, wel wedijveren met den vermaarden Rosinante. ,
(De naam mishaagt mij niet,) he rnam Sancho, ( maar met welk een toom of
met welk een halster wordt hij bestuurd ? )
tIk heb reeds gezegd,v antwoordde Trifaldi, „met de pin, die, als de ruiter,
die er op zit, haar draait naar den eenen of den anderen kant, hem doet reizen zooals hij wil, hetzij door de lucht, hetzij langs den grond zwevend en als
het ware vegend, hetzij tusschen beiden door, welk laatste men zoekt en betrachten moet bij alle welingerichte handelingen.
Ik zou hem wel willen zien," antwoordde Sancho ; „maar te denken, dat ik
er op zal stijgen, noch op den zadel, noch achterop, is peren willen plukken
van den olmboom. Het is al mooi, dat ik mij met moeite op mijn grauwtje
kan houden en in een zadel nog zachter dan zijde zelve, en nu zou men willen, dat ik mij hield op een houten achterplank, zonder eenig kussen of opvulsel ; bij den Hemel, ik wil mijzelven niet verbrijzelen om iemands baard
weg te nemen : ieder schere zich zooals het hem het meest gelegen komt, maar
ik denk mijnheer niet te vergezellen op zulk een groote reis, te meer daar ik
niets bij kan brengen tot het scheren van die baarden, terwijl ik tegenwoordig
moet zijn bij de onttoovering van jonkvrouw Dulcinea."
Neen, gij zijt onmisbaar, vriend," antwoordde Trifaldi, „en wel zoo, dat wij
zonder uwe tegenwoordigheid niets kunnen uitrichten."
,,Ik beroep mij op den koning!" riep Sancho : „wat hebben schildknapen te
maken met de avonturen hunner heeren ? moeten dezen den roem wegdragen
van die welke zij voleinden, en moeten wij de moeite doen ? wel al mijn dagen ! als nu de geschiedschrijvers nog zeiden : die ridder bracht dat en dat
avontuur ten einde, maar met behulp van Dingas, zijn schildknaap, zonder wien
„
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het onmo g elijk geweest ware het ten einde te brengen : maar wat schrijven zij
droogweg ? Don Paralipomenon met de Drie Sterren voleindigde het avontuur
van de zes spoken, zonder den persoon van zijn schildknaap, die bij alles
tegenwoordig was, te noemen, als ware hij niet in de wereld ! Nu, heeren, zeg

ik nogmaals, dat mijnheer alleen kan gaan, en wel bekome het hem ! maar ik
zal hier blijven in gezelschap van mevrouw de hertogin, en het zou kunnen
zijn, dat, als hij terugkomt, hij de zaak van jonkvrouw Dulcinea voor een derde en een vijfde verbeterd vond, want ik denk mij, in de ledige en verlorene
oogenblikken, een pak geeselslagen te geven, dat geen haar ongedeerd blijft."
„Toch moet gij hem vergezellen alshet noodig is, goede Sancho, want goede
ijdelevrees moeten toch de aangezichten
zullen het u vragen : om uw jdele
dezer dames niet zoo begroeid blijven, wat zeker een leelijk geval zou zijn."
Nogmaals beroep ik mij op den koning !" hervatte Sancho ; „als deze liefrdadigheid geschiedde voor eenige opgesloten dames, of voor eenige weesmeisjes,
zou een mensch zich kunnen wagen aan elke moeite ; maar die te lijden om
baarden aan gezelschapsdames te ontnemen, goeden dag ! ik zag haar liever
allen met baarden van de grootste tot de kleinste, en van de nuffigste tot de
netste."
Gij staat slecht met de gezelschapsdames, vriend Sancho," zeide de hertogin ; ,,gij zijt zeer gehecht aa n de meening van den Toledaanschen apotheker,
maar waarlijk, gij hebt ongeluk: want er zijn gezelschapsdames : hier toch is
mijn Donna Rodriguer, die mij niets anders zal laten zeggen."
„
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Beter is het, dat uwe excellentie het zegge," zeide Rodriguez : „God weet de
waarheid van alles ; en of wij gezelschapsdames goed of kwaad zijn, gebaard
of baardeloos, onze moeders baarden ons even goed als andere vrouwen ; en
daar God ons in de wereld zond, weet Hij ook waartoe ; en aan Zijn barmhartigheid houd ik mij vast en niet aan iemands baard."
't Is wel, mevrouw Rodriguez," zeide Don Quichote ; „en gij, mevrouw Trifandi en gezelschap, ik hoop op den Hemel, dat Hij met goede oogen uwe
rampen zal aanschouwen ; want Sancho zal wel doen wat ik hem zal bevelen:
mocht Clavileno maar komen, en ik aan den gang zijn met Malambruno ! want
ik weet, dat er geen scheermes zal zijn, dat u met meer gemak kan scheren,
dan mijn degen het hoofd van Malambruno zal scheren van zijn schouders.
God duldt wel de boozen, maar niet voor altijd."
,,Ach," riep Dolorida, „met welwillende oogen mogen al de sterren der hemelsche gewesten op u nederzien, o dappere ridder ! en in uw ziel allen voorspoed en dapperheid doen nederdalen, daar gij een schild en bescherming zijt
voor het veelgelaakte en neêrgedrukte gezelschapsjufferlijke geslacht, verfoeid
door apothekers, belasterd door schildknapen en gefopt door edelknapen. Wee
de ongelukkige, die in den bloei harer jaren er niet eerder toe kwam om non
te wezen dan gezelschapsdame ! Rampzalig wij gezelschapsdames, al stammen
wij in de rechtelijke mannelijke linie van Hektor zelf af, dan laten onze mevrouwen toch niet na ons een gij toe te voegen, al konden zij hopen er koninginnen door te worden. 0 reus Malambruno, gij, die, ofschoon gij een toovenaar zijt, allerzekerst zijt in uw beloften, zend ons toch den onvergelijkelijken
Clavileno, opdat ons ongeluk een einde neme, want als de warmte komt en
deze onze baarden staan er nog, wee dan ons ongeluk !"
Trifaldi zeide dit met zooveel gevoel, dat zij de tranen lokte uit de oogen
van al de omstanders, en zij bevochtigde zelfs die van Sancho, die in zijn hart
voornam, zijn heer te vergezellen tot aan de uiterste eindpalen der wereld,
indien het daaraan lag om den baard af te nemen van die eerbiedwaardige aangezichten.
„
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HOOFDSTUK XT.I.

Van de komst van Clavileno en het einde van dit langdurige avontuur.
Inmiddels viel de nacht in en daarmede het tijdstip, waarop het vermaarde
paard Clavileno zou komen, welks uitblijven Don Quichote reeds verdroot, daar
het hem dunkte, dat, daar Malambruno talmde om het te zenden, hij of de
ridder niet was, voor wien dat avontuur bewaard was, of Malambruno zich niet
met hem ineen tweegevecht durfde begeven. Maar ziet, daar traden onverwachts vier wildemannen den tuin binnen, geheel gekleed in groen klimop, die
op hun schouders een groot houten paard droegen. Zij zetten het op zijn ponten op den grond en' een der wilden zeide : iDegene, die er moed toe heeft,
bestijge dit voertuig ! a
^Ik,^ zeide Sancho, stijg er niet op, want ik heb er geen moed toe en ik
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ben geen ridder :2 — en de wilde man ging voort met te zeggen : t en achterop
ga de schildknaap zitten, indien hij er een heeft, en hij vertrouwe op den dapperen Malambruno, want, uitgezonderd door diens degen, zal hij door geen anderen, nog door eenige booze streek aangerand worden : en men behoeft slechts
deze pin te draaien, welke aan zijn hals geplaatst is, dan zal hij hen door de
lucht heenvoeren, waar Malambruno hen verwacht ; maar opdat de hoogte van
den weg hun geen duizeling veroorzake, moeten de oogen zoolang bedekt worden
tot het paard hinnikt, wat het teeken zal zijn, dat het zijn reis voleindigd heeft.
Dit gezegd hebbende, lieten zij Clavileno staan en met edele houding keerden
zij weder van waar zij gekomen waren. Zoodra Dolorida het paard zag, zeide
zij, bijna met tranen, tot Don Quichote : tDappere ridder, de beloften van Malambruno zijn zeker geweest, het paard is hier in huis, onze baarden groeien, en
elke onzer en met elk haar er van smeeken wij u, scheer ons, daar er niets
anders toe noodig is dan er op te stijgen met uw schildknaap en een gelukkig
begin te maken met uw nieuwe reis.)
Dat zal ik doen, mevrouw gravin Trifaldi, met alle genoegen en met den
besten wil, zonder te talmen om een kussen te nemen of sporen aan te doen;
zoo groot is de lust, dien ik heb, om u, mevrouw, en al deze dames, glad en
geschoren te zien."
,,Dat zal ik niet doen," zeide Sancho, „noch goedschiks, noch kwaadschiks,
en als deze scheerpartij niet plaats kan hebben zonder dat ik achterop stijg, dan
kan mijnheer wel een anderen schildknaap zoeken om hem te vergezellen, en
deze dames eene andere manier om haar gezichten glad te krijgen, want ik ben
geen heksenmeester, om door de lucht te reizen : wat zullen mijn eilanders wel
zeggen, als zij hooren, dat hun gouverneur gaat wandelen op de winden ? En
nog iets, als er drieduizend en zooveel mijlen van hier naar Candaye zijn, zullen
wij, als het paard moede, of de reus kwaad wordt, een half dozijn jaren talmen
met terugkomen, en dan zal er wel geen eilander of eiland meer in de wereld
zijn, dat mij kent ; en daar men gewoonlijk zegt, dat in het talmen het gevaar
zit, en dat, als men u de vaars geeft, gij toe moet schieten met het touw, moeten
de baarden dezer dames mij vergeven, want St. Pieter heeft het goed in Rome,
ik wil zeggen, dat ik het goed heb in dit huis, waar mij zooveel gunst bewezen
wordt en van welks meester ik zulk een groot goed verwacht als is mij gouverneur te zien."
Waarop de hertog zeide : „Vriend Sancho, het eiland, dat ik u beloofd heb,
kan zich niet bewegen of wegdrijven : het heeft zulke diepe wortelen in de afgronden der aarde, dat men het met geen rukken zou kunnen loswringen of
verzetten, vanwaar het ligt ; en daar gij weet, dat er geene soort van ambt is,
dat men niet bereiken moet met eenigerlei omkooperij, is degene, die ik verlang
te krijgen voor dat gouverneurschap, deze dat gij met uw heer Don Quichote
de kroon gaat zetten op dat gedenkwaardige avontuur. Want hetzij gij terugkomt op Clavileno in den korten tijd, welken zijn vlugheid belooft, hetzij de
tegenspoed u te voet terugbrenge als een pelgrim, van herberg tot herberg en
van logement tot logement, steeds, als gij terugkomt, zult gij uw eiland vinden
waar gij het laat en uw eilanders met denzelfden wensch om u als hun gouverneur te ontvangen, dien zij steeds gehad hebben ; en mijn goede wil zal dezelfde
zijn ; gij moet aan deze waarheid niet twijfelen, mijnheer Sancho, want dat zou
een aanmerkelijk te kort doen wezen aan den wensch, dien ik heb, om u van
;,

dienst te zijn.
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Genoeg, mijnheer," zeide Sancho, „ik ben een arme schildknaap en ik kan
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zooveel beleefdheden niet dragen ; mijn meester stijge op, men bende mijn oogen
toe en bevele mij aan God aan ; men geve mij te kennen, of ik, als wij door
gindsche verhevenheden komen, mij zal kunnen aanbevelen aan onzen Heer, of
de engelen aanroepen, dat zij mij begunstigen ?"
Waarop Trifaldi antwoordde : „Sancho, gij kunt u wel aanbevelen a an God of
aan wien gij begeeren mocht, want Malambruno, al is hij een toovenaar, is toch
een Christen hij verricht zijn betooveringen met veel scherpzinnigheid en met
veel omzichtigheid, zonder zich met iets te bemoeien.
Welaan dan," zeide Sancho, „God helpe mij en de Allerheiligste Drieëenheid
van Gaëta!"
Sinds het gedenkwaardige avontuur van de stampers," zeide Don Quichote,
, heb ik Sancho nooit in zooveel angst gezien als heden, en ware ik zoo angstig
voor voorteekenen als anderen, dan zou zijn kleinmoedigheid mij wel eenige
prikkeling in mijn gemoed geven. Maar kom hier, Sancho, want met verlof
van dezen heer en dame wensch ik een paar woorden met u afzonderlijk te
spreken :" en Sancho op zijde nemende onder eenige boomen van den tuin
en zijn beide handen vattende, zeide hij : „Gij ziet nu, broeder Sancho de groote
reis, welke ons wacht, en dat God weet wanneer wij er van terug zullen komen,
zoowel als de gelegenheid en tijd, dien ons de zaken zullen vergunnen : en dus
zou ik gaarne hebben, dat gij u thans naar uw kamer begaaft, alsof gij eenig
noodzakelijk voorwerp gingt zoeken voor de reis, en in een ommezien, ter goeder rekening van de drie duizend en driehonderd geeselslagen, tot welke gij verbonden zijt, er u tenminste vijfhonderd gaafs, want die gij geeft hebt gij, en als
men de dingen begint, heeft men ze half gedaan."
„Bij den Hemel," zeide Sancho, „u moet gek zijn : dat is als het spreekwoord : gij ziet mij in zwangerschap en vraagt om mijn liefde ! Thans, nu ik
moetgaan zitten op een gladde plank, verlangt u, dat ik mijn billen bezeere !
Waarlijk, u mist alle rede. Laat ons nu die gezelschapsdames gaan scheren,
en als wij terugkomen, beloof ik u, als de man, die ik ben, zooveel haast te
zullen maken om van mijn verplichting af te komen, dat u tevreden zult zijn,
en meer zeg ik u niet.»
En Don Quichote antwoordde (Welnu, met deze belofte, goede Sancho, ga
ik getroost, en ik geloof, dat gij haar zult vervullen, want inderdaad, hoewel
een zot, zijt gij in het liegen nog een groene.»
rik ben niet groen, maar bruin,» zeide Sancho, 'maar al ware ik ook bont,
ik zou mijn woord houden.»
En hierop keerden zij terug om Clavileno te beklimmen, en bij het opstijgen
zeide Don Quichote : cDoe den blinddoek om, Sancho, en stijg op : want
degene, die uit zoo verre landen om ons zendt, zal er niet voor zijn om ons
tebedriegen, om den weinigen roem, dien hij zou kunnen behalen met te bedriegen, die op hem vertrouwt ; en ofschoon alles verkeerd uitviel, dan ik mij
voorstel, zal de roem van dit bedrijf te hebben ondernomen door geen boosaardigheid kunnen worden verduisterd.»
„Komaan, mijnheer,"zeide Sancho ,,want de baarden en tranen dezer dames
zitten geschroefd in mijn hart en ik zal geen mondvol eten gebruiken, die mij
wel bekomt, vóór ik haar in hare vroegere gladheid zie ; stijg op en bind eerst
uw oogen toe, want als ik acherop moet rijden, is het duidelijk, dat eerst de
man van den zadel moet opstijgen."
„
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.,Dat is waar," hervatte Don Quichote ; en een zakdoek uit zijn zak halende,
verzocht hij Dolorida hem goed de oogen dicht te binden, en toen zij ze dicht-
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gebonden had, maakte hij ze weder los en zeide : ,,Als ik mij goed herinner ,
heb ik in Virgilius van het Palladium van Troje gelezen, dat een houten paard
was, dat de Grieken aanboden aan de godin Pallas en dat zwanger was van
gewapende ridders, die later de volslagen val van Troje werden ; daarom zal
het goed zijn eerst te zien wat Clavileno in zijn maag heeft."
Dat behoeft niet," zeide Dolorida, „ik vertrouw hem en ik weet, dat Malambruno niets boosaardigs noch verraderlij ks heeft ; mijnheer Don Quichote,
stijg zonder eenige vrees op, en voor mijn rekening als u iets overkomt."
Het kwam Don Quichote voor, dat alles, wat hij antwoordde betrekkelijk
zijn veiligheid, schade zou aanbrengen aan zijn dapperheid, en dus, zonder
verder te redetwisten, besteeg hij Clavileno en voelde naar zijn pin, die gemakkelijk draaide, en daar hij geen stijgbeugels had en zijn beenen hingen,
leek hij niet anders dan een figuur, op Vlaamsch tapijtwerk geschilderd of geweven, in een Romeinschen triumftocht. Ongaarne en schoorvoetend kwam
Sancho opstijgen en, zich zoo goed als hij kon achterop schikkende, vond hij
de zitting wel wat hard, ja niets zachts, en hij verzocht den hertog, hem, als
het mogelijk was, te gerieven met een kussen of eenig opvulsel, al ware het
van den staatsiestoel van mevrouw de hertogin of van het bed van een edelknaap, daar het achterstel van het paard eer marmer geleek dan hout. Hierop
zeide Trifaldi, dat Clavileno geen dekkleed, noch eenig soort van sieraad op
zich duldde ; wat hij doen kon was zich plaatsen naar vrouwenwijze, daar hij
zób de hardheid niet zoo erg zou voelen.
Sancho deed zulks en cvaarwels zeggende, liet hij zich de oogen toebinden,
en nadat zij toegebonden waren, maakte hij ze weder bloot, en alle personen
in den tuin teeder en met tranen aanziende, verzocht hij hun, om hem in dezen
nood bij te staan, ieder met zijn Paternosters en zijne Ave Maria's, opdat God
hun ook lieden mocht sturen, die ze voor hen opzeiden, als zij zich in dergelijke nooden bevonden. Waarop Don Quichote zeide : ,,Dief, zijt gij soms aan
de galg, of in uw laatste levensuur ? Zijt gij niet, harteloos en laf schepsel, op
dezelfde plaats, waar de schoone Mageleone zat, vanwaar zij afstapte, niet naar
het graf, maar om koningin van Frankrijk te zijn, indien de geschiedenissen
niet liegen ; en ik, die met u reis, kan ik mij niet naast den dapperen Peter
plaatsen, die dezelfde plek innam, waarop ik nu zit ? Bind toe, bind toe, moedeloos dier, en laat de vrees, die u bezielt, niet over uw lippen komen, tenminste
niet in mijn tegenwoordigheid."
Laat men mij toebinden," antwoordde Sancho, „en daar men niet wil, dat
ik mij Gode bevele, of dat ik aanbevolen worde, is het dan vreemd, dat ik
vrees, dat er een legioen van duivels hier voorbijkomt, die ons naar Peralbilo
voeren."
Zij lieten zich blinddoeken en toen Don Quichote voelde, dat hij was, zooals hij behoorde, tastte hij naar de pin en nauwelijks had hij er zijn vingers
aan gebracht, of alle gezelschapsdames en de anderen, die tegenwoordig waren,
verhieven hun stemmen, roepende : „God geleide u, dappere ridder ! God zij
met u, onverschrokken schildknaap ! daar, daar gaat gij door de lucht, haar
doorklievende met meer snelheid dan een pijl ; daar begint gij allen te ontstellen en te verbazen, die u van de aarde nazien. Houd u vast, dappere Sancho,
want gij waggelt ! pas op, dat gij niet valt, want uw val zou erger zijn, dan
die van den vermetelen knaap, die den wagen van de Zon, zijn vader, wilde
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besturen."
Sancho hoorde de stemmen en zich tegen zijn meester aandrukkende en hem
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met zijn armen omvattende, zeide hij tot hem : „Mijnheer, hoe kunnen deze n
zeggen, dat wij zoo hoog gaan, daar toch hun stemmen tot hier reiken, e n
het niet anders lijkt, of zij spreken hier vlak bij ons ?"
,,Let daar niet op, Sancho, want daar deze zaken en deze vliegerijen buiten
den gewonen loop der dingen gaan, zult gij duizend mijlen ver zien en hooren
wat gij wilt ; maar druk mij zoo niet, dat gij mij afwerpt : waarlijk, ik weet
niet, waarom gij zoo ontsteld en bevreesd zijt, want ik zou durven zweren, dat
ik in heel mijn leven niet op een paard heb gezeten van gelijkmatiger stap :
het is alsof wij ons niet van de plaats bewegen. Verban, mijn vriend, de vrees,
want waarlijk de zaak gaat, zooals zij gaan moet en wij hebben den wind van
achteren."
Dat is waar " antwoordde Sancho want van dezen kant voel ik zulk een
sterken wind, dat het is, alsof men met duizend blaasbalgen op mij blies :" —
en zoo was het ook, want groote blaasbalgen brachten hem lucht aan. Zo o
wel overlegd was dit avontuur door den hertog en de hertogin en hun hofmeester, dat er geen vereischte aan ontbrak om het niet volmaakt te doen zijn.
Toen nu Don Quichote zich voelde aanblazen, zeide hij : „Zonder eenigen twijfel,
Sancho, moeten wij reeds komen aan de tweede luchtstreek, waar de hagel en
de sneeuw zich vormen ; de donderslagen, de weerlichten en de bliksemstralen
vormen zich in de derde streek, en indien wij op die wijze opstijgen, zullen wij
weldra in de vuurstreek komen, en ik weet niet, hoe deze pin te matigen, opdat
wij niet opstijgen naar waar wij verbranden. s
Hierop werden hun met eenig licht te ontsteken en weer uit te doven zwam,
uit de verte, op een riet gestoken, de aangezichten warm gemaakt. Sancho, de
warmte voelende, zeide : «Men mag mij doodslaan, als wij niet reeds in de vuurplaats zijn of heel dicht bij, want een groot stuk van mijn baard is gezengd,
en ik ben er voor, mijnheer mijn blinddoek af te doen en te zien waar wij zijn.,
(Doe dat niet,' antwoordde Don Quichote, ten denk aan het ware verhaal
van den licenciaat Torralva, dien de duivels vliegend door de lucht voerden, te
paard op een rietstok, de oogen toe ; in twaalf uren kwam hij te Rome en
daalde neder in Torre de Nona, een der straten van de stad ; hij zag de gansche
ramp en den aanval en dood van Bourbon, en 's morgens was hij weder terug
in Madrid, waar hij alles verhaalde wat hij gezien had ; hij zeide ook, dat, toe»
hij door de lucht voer, de duivel hem gelastte zijn oogen te openen, en hij deed
ze open en hij bevond zich naar zijn meening zoo dicht bij de maan, dat hij
haar met zijn hand kon grijpen en dat hij niet naar de aarde durfde kijken om
niet flauw te vallen : en dus, Sancho, moeten wij onze blinddoeken niet afdoen,
want degene die ons voor zijn rekening genomen heeft, moet ons verantwoorden,
en misschien stijgen wij op en nemen wij hoogte om ons in eens te laten
nedervallen op het koninkrijk van Candaya, evenals de valk doet op den reiger,
om hem te krijgen, hoe hoog hij ook opstijgt, en ofschoon het ons voorkomt,
dat het nog geen half uur geleden is, dat wij den tuin verlieten, geloof mij, wij
moeten al een grooten weg afgelegd hebben.'
(Ik weet niet wat het is,' antwoordde Sancho : rik kan alleen zeggen, dat
als mevrouw Magellaan of Magalona met deze achterplaats tevreden was, zij niet
heel teeder van vleesch moet geweest zijn.*
Al deze gesprekken der twee helden hoonden de hertog en de hertogin en de
personen in den tuin, waarin zij buitengewoon vermaak schepten ; en een einde
willende maken aan het zeldzame en wel overlegde avontuur, brachten zij door
den staart van Clavileno vuur in hem met een weinig zwam, en aanstonds, daar
.
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het paard vol donderbussen was, vloog het in de lucht met een zonderling ge
druisch en smeet Don Quichote en Sancho Panza half verzengd op den grond.
Middelerwijl was de gansche gebaarde schaar der gezelschapsdames uit den tuin
verdwenen met Trifaldi en al ; en de personen in den tuin lagen als in zwijm,
op den grond uitgestrekt. Don Quichote en Sancho stonden in een slechten
staat op en overal heenkijkende, waren zij verbaasd zich in denzelfden tuin te
bevinden, vanwaar zij uitgegaan waren, en zulk een aantal menschen op den
grond te zien nedergestrekt ; hun verwondering nam nog meer toe, toen zij aan
ééne zijde van den tuin een groote speer in den grond zagen bevestigd, waaraan
met twee groene zijden koorden een glad en wit perkament hing, waarop met
groote gouden letters het volgende geschreven stond :
(De vermaarde ridder Don Quichote van de Mancha voleindigde en volbracht het avontuur van gravin Trifaldi, anders genaamd de gezelschapsdame
Dolorida, alleen met het te ondernemen.
tMalambruno acht zich voldaan en ten volle tevreden gesteld, de baarden
der gezelschapsdames zijn weder effen en glad, en de koning en koningin Don
Clavigo en Antonomasia in hun vorigen staat, en wanneer de schildknapige
geeseling zal volvoerd zijn, zal de blanke duif zich verlost zien van de gevaarlijke valken, die haar vervolgen, en in de armen van haar beminden : want
aldus is het beschikt door den wijzen Merlin, eersten toovenaar onder de
toovenaars.
Toen Don Quichote het perkament had gelezen, begreep hij duidelijk, da t
het van de onttoovering van Dulcinea sprak, en den Hemel hartelijk dankend,
dat hij met zoo weinig gevaar zulk een groote daad had volbracht van tot hurt
vorige gladheid de gezichten terug te brengen der eerbiedwaardige gezelschapsdames, die reeds verdwenen waren, trad hij op den hertog en de hertogin toe,
die nog niet tot zich zelven waren teruggekeerd, en den hertog bij de hand
vattende, zeide hij : (Kom, goede heer, schep moed, want alles is niets, het
avontuur is reeds volbracht zonder eenig gevaar, gelijk duidelijk dit geschrift
aantoont, dat aan dien paal is opgehangen.»
De hertog kwam langzamerhand en als zij die uit een zwaren slaap ontwaakt,
tot zich zelven, en op dezelfde wijze de hertogin en allen die in den tuin waren
nedergevallen, met zulke teekenen van verwondering en schrik, dat zij bijna de
meening konden wekken dat hun werkelijk was overkomen wat zij zoo goe d
wisten te veinzen uit gekheid. De hertog las het plakkaat met half gesloten
oogen en ging aanstonds met open armen Don Quichote omhelzen, zeggende,
dat hij de beste ridder was, dien men ooit gezien had. Sancho liep te kijken
naar Dolorida, om te zien, hoe zij er zonder den baard uitzag, en of zij zonder
hem zoo schoon was als haar knap voorkomen beloofde ; maar men zeide hem,
dat, noodra Clavileno brandend uit de lucht nederdaalde en op den grond viel,
de gansche schaar der gezelschapsdames met Trifaldi verdwenen was en dat zij
toen reeds geschoren waren en zonder stoppels.
De hertogin vroeg Sancho, hoe hij het gemaakt had op die groote reis ?
Waarop Sancho antwoordde : tIk voelde, mevrouw, dat wij bezig waren, zooals
mijnheer mij zeide, met te vliegen door de vuurstreek en ik wilde mijn oogen
een weinig losmaken ; maar mijn meester, wiep ik verlof vroeg om den doek
af te doen, stond het niét toe; maar ik, die zeer nieuwsgierig ben en wil weten
wat mij in de war maakt en hindert, heb netjes en zonder dat iemand het zag,
vlak bij mijn neus een weinig den zakdoek op zijde geschoven, die mij de
oogen toehield, en keek zoo naar de aarde het kwam mij voor, dat zij in haar
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geheel niet grooter was dan een mosterzaad, en de menschen, die er op liepen,
weinig grooter dan hazelnoten, waaruit men ziet, hoe hoog wij toen moeten
gegaan zijn.
Hierop zeide de hertogin : e Vriend Sancho, let op hetgeen gij zegt, want naar
het schijnt zaagt gij niet de aarde, maar wel de menschen, die er op liepen, en
het is duidelijk, dat als de aarde u een mosterdzaad toescheen en elk mensch
als een hazelnoot, een enkel mensch de geheele aarde moest bedekken.
(Dat is waar,* antwoordde Sancho ; c maar toch zag ik haar door een hoekje
en zag haar geheel.
(Kijk, Sancho, * zeide de hertogin, (door een hoekje ziet men niet het geheel van hetgeen waarnaar men kijkt.
eIk weet van dat gekijk niet,' hervatte Sancho, valleen weet ik, dat het goed
zou zijn dat u begreep, dat, daar wij bij betoovering vlogen, ik bij betoovering de
geheele aarde kon overzien en al de menschen, van welken kant ik hen ook
bekeek ; en als men dit niet gelooft, zult u ook niet gelooven, dat ik, mijn
doek wegschuivend van mijn wenkbrauwen, mij zoo dicht bij den hemel zag,
dat er tusschen mij en hem geen anderhalve palm was, en ik kan zweren, mevrouw, dat hij zeer groot is ; en het gebeurde, dat wij kwamen door de streek,
waar de zeven geitjes zijn, en bij God en mijn ziel ! daar ik in mijn jeugd in
mijn land geitenhoeder was, kreeg ik, noodra ik ze zag, lust om een poosje
met haar te praten, en had ik het niet gedaan, mij dunkt, ik zou gebarsten zijn.
Ik kom dan, en wat doe ik ? zonder iemand iets te zeggen, en ook aan mijnheer niet, klom ik netjes en zachtjes van Clavileno af en praatte met de geitjes,
die als nagelbloemen zijn of welke bloemen ook, omstreeks drie kwartier en
Clavileno bewoog niet van zijn plaats en ging niet verder.,
En terwijl Sancho zich met de geiten onderhield,' vroeg de hertog, waarmede onderhield mijnheer Don Quichote zich?"
Waarop Don Quichote antwoordde : (Daar al die zaken en die gebeurtenissen
buiten de natuurlijke orde omgaan, is het niets bijzonders, dat Sancho zegt
wat hij zegt : van mij kan ik zeggen, dat ik mijn blinddoek noch naar boven
noch naar beneden schoof, en ik zag hemel noch aarde, en zee noch zand.
Wel is waar voelde ik, dat ik door de tweede luchtstreek voer, en ook, dat ik
die van het vuur raakte, maar dat wij daar doorheen kwamen kan ik niet gelooven, want daar de vuurstreek ligt tusschen de maanstreek en de laatste luchtstreek, konden wij niet komen aan den hemel, waar de zeven geitjes zijn, waarvan Sancho spreekt, zonder te verbranden ; en daar wij ons niet schroeiden,
liegt Sancho of Sancho droomt.»
elk lieg niet en ik droom niet,» antwoordde Sancho ; „en laat men mij anders
maar vragen naar de kenteekenen van die geiten, daaraan zal men zien, of ik
de waarheid spreekt of niet."
Noem ze dan, Sancho !" zeide de hertogin.
Er zijn," antwoordde Sancho, „twee groene, twee roode, twee blauwe en
een bonte."
Dat is een nieuwe soort van geiten," zeide de hertog, „en in deze streek
van onzen bodem zijn zulke kleuren niet gebruikelijk, ik meen geiten met zulke
kleuren."
Dat is heel duidelijk," hernam Sancho : „er moet toch een onderscheid bestaan tusschen de geiten des hemels en die van den aardbodem."
,,Zeg mij, Sancho", vroeg de hertog : „zaagt gij daar onder die geiten ook
een bok ?"
,.
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Neen, mijnheer," antwoordde Sancho, maar ik heb hooren zeggen, dat geen
bok hooger kwam clan de hoornen van de maan."
Zij wilden hem niet verder vragen over zijn reis, want het kwam hun voor,
dat Sancho den draad had voor een wandeling door al de hemelen en om alles,
wat daar voorviel mede te deelen, zonder zich uit den tuin bewogen te hebben,.
Kortom, dit was het einde van het avontuur der gezelschapsdame Dolorida, dat
stof tot lachen gaf aan den hertog en de hertogin, niet alleen in die dagen,
maar in geheel hun leven, en aan Sancho stof tot vertellen gedurende eeuwen
als hij ze beleefde ; en Don Quichote, Sancho's oor naderend, zeide tot hem;
Sancho, daar gij wilt, dat men van u geloove wat gij in den hemel gezien
hebt, wil ik, dat gij van mij gelooft, wat ik zag in het hol van Montesinos„
en meer zeg ik u niet."
„

„

HOOFDSTUK XLII.
Van den raad, welken Don Quichote aan Sancho: Panza gaf,,
vóór hij het eiland ging regeeren, met andere hoogst
gewichtige zaken.
Over den gelukkigen en aardigen uitslag van het avontuur van Dolorida waren de hertog en de hertogin zoo tevreden, dat zij besloten met hun grappen
voort te gaan, daar zij de gelegenheid zoo schoon zagen, om ze voor ernst te
doen gehouden worden ; en toen zij dus het plan en de regeling gemaakt hadden, welke hun dienaren en vazallen met Sancho moesten in acht nemen in
het bestuur van het beloofde eiland, zeide de hertog den volgenden dag na den
vliegtocht van Clavileno tegen Sancho, dat hij zich moest uitrusten en klaar
maken om gouverneur te gaan worden, daar zijn eilanders reeds op hem wacht-

ten als op den meiregen. Sancho maakte eene diepe buiging voor hem en zeide :
„sedert ik van den hemel afdaalde en van zijn hoogen top naar de aarde keek
en haar zoo klein zag, verminderde gedeeltelijk bij mij de groote lust, dien ik
had om gouverneur te zijn, want wat grootheid is het te gebieden op een
mostaardzaad ? of welke waardigheid of gezag is het te regeeren over een half
dozijn menschen zoo groot als hazelnoten ? want mijns inziens waren er niet
meer op de geheele aarde. Behaagde het uwe Hoogheid mij nog zoo'n klein
stukje van den hemel te geven, al ware het niet meer dan eene halve mijl, dan,
zou ik het met meer graagte aannemen dan het grootste eiland van de wereld."
„Zie, vriend Sancho," antwoordde de hertog, „ik kan niemand een' stuk van
den hemel geven, al ware het ook niet grooter dan een nagel, want God alleen
zijn die gunsten en genadegiften voorbehouden ; wat ik kan geven, geef ik u,
en dat is een gewoon eiland, rond en goed geëvenredigd, en bovenmate vruchtbaar en overvloedig, waar gij, als gij het slim weet aan te leggen, met de
schatten der aarde die des hemels kunt verwerven."
Welaan " antwoordde Sancho laat dan dat eiland maar komen en ik zal
mijn best doen om zulk een gouverneur te zijn, dat ik, ondanks de schelmen,
naar den hemel ga ; en is het niet uit inhaligheid, dat ik mijn hokje wil verlaten en de grootere dingen opstijgen, maar alleen om den wensch, dien ik heb,
van te proeven, hoe het gouverneur-zijn smaakt."
,Als gij het eenmaal geproefd hebt, Sancho," zeide de hertog, „zult gij uw
„

,,.

,

,

„

.

526
handen er bij opeten, na het gouverneursehap, want het is de zoetst mogelijke
zaak te bevelen en gehoorzaamd te worden. Voorzeker, wanneer uw meester
keizer komt te worden, en dat zal hij zonder twijfel naar den weg, dien zijn
zaken nemen, dan zal men er hem niet zoo maar afscheuren, en het zal hem
leed doen en spijten in zijne ziel van den tijd, dien hij het niet geweest is."
Mijnheer,» hervatte Sancho, „ik stel mij voor, dat het bevelen goed is, al is
het ook maar over een kudde klein vee.,
Men mag mij met u begraven, Sancho, want gij weet van alles," antwoordde de hertog : „ik hoop, dat gij zulk een gouverneur zult zijn, als uw oordeel
belooft ; en laat dit hierbij blijven, en onthoud, dat gij morgen naar het gouverneurschap van het eiland moet gaan, en dezen avond zal men n voorzien
van de gepaste kleeding, welke gij moet aanhebben, en van de noodige zaken
voor uw vertrek."
„Men mag mij kleeden," zeide Sancho, „zooals men wil, want hoe ik ook
gekleid zal zijn, steeds zal ik Sancho Panza wezen."
Dat is waar," zeide de hertog ; „maar de kleeding moet overeenkomen met
het ambt of de waardigheid, die men bekleedt, want het zou niet goed zijn,
dat een rechtsgeleerde zich kleedde als een krijgsman, of een krijgsman als een
priester. Gij, Sancho, zult gekleed gaan gedeeltelijk als een geleerde en gedeeltelijk als een krijgsoverste, want op het eiland, dat ik u geef, zijn de wapenen
even noodig als de letteren en de letteren als de wapenen."
Van letters," antwoordde Sancho, „weet ik weinig, want ik ken het abc
nog niet, maar het is mij voldoende het Christus van buiten te kennen om een
goed gouverneur te zijn. Van de wapenen zal ik gebruiken, die men mij geven
zal, tot ik val, en God, zorgt voor het overige !"
Met zulk een goed geheugen," zeide de hertog, „kan Sancho in niets dwalen."
Hierop kwam DOD Quichote er bij en vernomen hebbende wat er voorviel
tn den spoed, waarmede Sancho naar zijn gouverneurschap zou vertrekken,
nam hij hem met verlof van den hertog bij de hand en ging met hem naar
zijn kamer, met het voornemen om hem te raden, hoe hij zich in zijn ambt
moest houden. Toen zij nu in zijn kamers gekomen waren, sloot hij de deur
achter zich toe en deed Sancho met geweld naast zich vederzitten, waarop hij
met bedaarde stem tot hem zeide :
Oneindigen dank zeg ik den Hemel, vriend Sancho, dat, voor mij eenige
goede fortuin wedervaren is, het geluk tot u is gekomen om u te ontvangen en
tegemoet te gaan. Ik, die op mijn goed geluk voor u een wissel getrokken
had ter betaling uwer diensten, zie mij in den aanvang van vooruit te komen,
en gij ziet u, vóbr den tijd, tegen de wet van het redelijke verstand in, beloond
met het door u gewenschte. Anderen kuipen, vallen lastig, verzoeken vroeg en
laat, vragen, houden aan, en bereiken niet hetgeen, waar zij naar streven, en
te ende
komt, en zonder
weten ho of
bezitambt
hij
ander
z o te ween
e wat?
b j het
en de post,
die vele anderen begeerden ; en hier komt juist het gezegde te pas, dat er goed
en kwaad geluk is in het verkrijgen van zijn wensch. Gij, die, met mij vergeleken, zonder eenigen twijfel een domoor zijt, ziet u, zonder vroeg opstaan of
nachtwaken en zonder eenigen naarstigheid aan te wenden, met - den enkelen
adem, van de dolende ridderschap die u beroerd heeft, van de dolende ridderschap, zoo maar ineens gouverneur van een eiland, alsof het zoo maar niets
was. Dat alles zeg ik, Sancho, opdat gij de ontvangene gunst niet aan uw
verdiensten zoudt toeschrijven, maar den Hemel dank zeggen, die de zaken
:redelijk beschikt, en dien dank vervolgens weten zult aan de grootheid,
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welke het beroep der dolende ridderschap in zich bevat. Wanneer nu uw hart
bereid is om te gelooven wat ik u gezegd heb, wees dan, mijn zoon, opmerkzaam op dezen uwen Cato, die u wil raden en de ster en leidsm an wezen, die
u den weg wijst en u brengt naar een veilige haven van die onstuimige zee ,
waarop gij u gaat wagen : immers ambten en hooge bedieningen zijn niet anders
dan een diepe kolk van verwarringen.
Vooreerst, mijn zoon, moet gij God vreezen, want in Hem te vreezen is de
wijsheid, en als gij wijs zijt, kunt gij in niets dwalen.
Ten tweede, moet gij de oogen vestigen op hetgeen gij zijt, trachtend uzelven
te kennen, want dat is de moeielijkste kennis, die men zich kan voorstellen.
Uit de zelfkennis zal voortkomen, u niet op te blazen als de kikvorsch, die
zich gelijk wilde maken aan den os, want, als gij dat doet, zullen de leelijke
pooten van den pauwenstaart uwer dwaasheid gevormd worden door de herinnering, dat gij de zwijnen hebt gehoed in uw vaderland."
Dat is waar," antwoordde Sancho, „maar dat was als knaap ; maar toen ik
een beetje mans was geworden, warenhet ganzen, die ik hoedde, en geen
ietster zake doet, want niet allen die
; maar ik mag sterven, als dit ets
regeeren, komen van koninklijken stam."
„Dat is waar", hervatte Don Quichote, ,,en daarom moeten de personen van
onadellijken oorsprong de deftigheid van het ambt, dat zij bekleeden, vergezeld
doen gaan van een aangename lieftalligheid, welke, geleid door de voorzichtigheid, hen vrijwaart voor het boosaardige gemompel, waaraan geen stand ontsnapt."
Pronk, Sancho, met de nederigheid van uw geslacht en versmaad niet te
zeggen, dat gij van landbouwers afkomt, want als men ziet, dat gij er u niet
over schaamt, zal niemand u beschimpen ; en stel er meer prijs op, een nederig
en braaf man te zijn dan een hoovaardige zondaar. Ontelbaar zijn degenen,
die, van lagen stam geboren, opgeklommen zijn tot de hoogste pauselijke en
keizerlijke waardigheid, en van deze waarheid zou ik u zoovele oude en heden.

„

daagsche voorbeelden kunnen bijbrengen, dat zij u zouden vermoeien.

Zie, Sancho : wanneer gij tot doelwit de deugd neemt en er prijs op stelt,
deugdzame daden te bedrijven, dan is er geen reden om hen te benijden, die
vorsten en heeren tot voorouders hebben, want het bloed wordt geërfd en de
deugd geldt voor zich alleen wat het bloed niet geldt.
Daar dit zoo is, moet gij, wanneer u soms, als gij op uw eiland zijt, een
uwer bloedverwanten kwam bezoeken, hem niet versmaden of beleedigen; integendeel moet gij hem gastvrij ontvangen, eeren en onthalen, want hiermede
zult gij den Hemel voldoen, die verlangt, dat niemand minacht wat Hij maakte,
en gij zult beantwoorden aan hetgeen gij der welgeregelde natuur schuldig zijt.
Als gij uw vrouw met u mocht medenemen (want het is niet goed, dat wie
zich toewijden aan regeeringsambten van langen duur zonder hun eigene vrouwen zijn), leer haar dan, onderwijs haar en ontdoe haar van haar natuurlijke
ruwheid, want al wat een verstandig gouverneur pleegt te verkrijgen, pleegt eene
boersche en dwaze vrouw te verliezen en te vernielen.
Wordt gij soms weduwnaar (iets, dat gebeuren kan) en verbeterde gij, met
het ambt, van echtgenoote, neem haar dan niet zoo, dat zij u tot haak en
vischhengel dient, en tot een dekmantel voor hetgeen gijzelf niet aanneemt : want in
waarheid zeg ik u, dat van alles wat de vrouw des rechters aanneemt, de man
rekenschap moet geven bij de algemeene afrekening, terwijl hij de posten vierdubbel zal betalen na zijn dood, die hij niet voor zijn rekening heeft genomen
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Laat u nooit leiden door grillen, welke zeer veel vat plegen te hebben op de
onkundigen, die zich scherpzinnigheid aanmatigen.
Laten de tranen van den arme meer medelijden bij u vinden, maar niet meer
recht dan de onderrichtingen des rijken.
Tracht de waarheid te ontdekken, zoowel tusschen de beloften en geschenken
van den rijke, als tusschen de snikken en smeekingen van den arme.
Wanneer er gelegenheid kan en moet zijn voor de billijkheid, laad dan niet
al de strengheid der wet op den misdadiger, want de faam van een streng rechter is niet beter dan die van een mededoogenden.
Buigt gij soms de roede der rechtvaardigheid, hetzij niet met het gewicht der
gift, maar met dat der barmhartigheid.
Als het 0 overkomt, dat gij moet oordeelen in een rechtsgeding van iemand,
die uw vijand is, verwijder dan uw gedachten van uw beleediging en vestig ze
op de waarheid van het geval.
Laat eigen drift u niet verblinden in eens anders zaak, want de dwalingen,
die gij er in pleegt zullen meestal niet herstelbaar zijn, en zijn zij zulks al, dan
is het ten koste van uw goeden naam en zelfs van uw bezittingen.
Komt soms een schoone vrouw u om recht vragen, wend uwe oogen van
hare tranen en uwe ooren van hare smeekingen af en beschouw op uw gemak
de zaak zelve, waarom zij u vraaagt, als gij niet wilt, dat uwe rede verdrinke
in haar geween en uwe degelijkheid in hare zuchten.
Dien gij moet kastijden met daden, mishandel hen niet met woorden, want
den ongelukkige is het leed der straf genoeg zonder de bijvoeging der kwade
woorden.
Beschouw den beschuldigde, die onder uw rechtsgebied vervalt, als een ongelukkig mensch, onderhevig aan de eischen onzer verbasterde natuur, en in
alles wat van u afhangt, zonder de tegenpartij te beleedigen, betoon u mededoogend en genadig, want, ofschoon Gods eigenschappen allen gelijk zijn, schittert en blinkt meer voor ons gezicht die der barmhartigheid dan die der rechtvaardigheid.
Als gij deze lessen en deze voorschriften volgt, Sancho, zullen uw dagen verlengd worden, uw roem zal eeuwig duren, uw loon overgoed zijn en uw geluk
onuitsprekelijk : gij zult uw kinderen uithuwen, zooals gij zult begeeren, adelbrieven zullen zij en uw kleinkinderen hebben, gij zult leven in vrede en welwillendheid onder de menschen en aan het einde van uw leven zal de dood u
inhalen op rijpen ouderdom en uwe oogen gesloten worden door de teedere en
zachte handen uwer achterkleinkindertjes. Wat ik u tot dusverre gezegd heb,
zijn gevoelens, die uwe ziel moeten versieren : luister nu naar die welken dienen
moeten tot sieraad van uw lichaam."
..

HOOFDSTUK XLIII.
Van de verdere raadgevingen, welke Don Quichote
aan Sancho Panza gaf.
Wie zou de afgeloopen redeneering van Don Quichote gehoord en hem niet
gehouden hebben voor een man van veel verstand en nog betere bedoelingen.
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Maar gelijk dikwijls in den loop dezer groote geschiedenis gezegd is, hij raakte
alleen het spoor bijster als men hem in het ridderwezen aanroerde : in zijn overige redeneeringen toonde hij een helder en onbeneveld verstand te hebben,
zoodat elk oogenblik zijn daden zijn oordeel logenstraften en zijn oordeel zijn
daden : maar in deze verdere raadgevingen, welke hij Sancho gaf, toonde hij
vooral groote geestigheid te bezitten en deed hij zijn verstand en zijn dwaasheid
ten hoogsten top stijgen.
Sancho luisterde met groote aandacht naar hem en trachtte zijn raadgevingen
in zijn geheugen te bewaren, als iemand die dacht ze op te volgen er door
te komen tot een goede verlossing van de zwangerschap van zijn gouverneurschap.
Don Quichote ging dan voort en zeide :
(Wat betreft, hoe gij uw persoon en huis moet besturen, Sancho, is het
eerste wat ik u opleg, dat gij zindelijk zijt en dat gij uw nagels snijdt, zonder
ze te laten groeien, gelijk sommigen doen, wie hun onwetendheid heeft doen
denken, dat lange nagels de handen verfraaien, alsof die uitwas en dat toevoegsel, dat zij nalaten te snijden, nagel ware, daar het veeleer klauwen van
den hagedisvretenden kerkuil zijn : een beestachtig en buitengewoon misbruik.
Loop niet, Sancho, ongegord en los gekleed, want een slordige kleeding verraadt eene slordige ziel, tenzij de slordigheid en losheid geen masker is voor
listigheid, gelijk men oordeelde van die van Julius Cesar.
Bereken verstandig hetgeen uw ambt zou kunnen opbrengen, en als het mocht
dulden, dat gij livrei geeft aan uw bedienden, geef ze hun fatsoenlijk en zuinig,
meer dan in het oogloopend en opgesmukt, en verdeel haar onder uw bedienden en de armen : ik wil zeggen, dat, als gij zes edelknapen kunt kleeden, gij
er dan drie kleedt en nog drie armen daarenboven ; zoo zult gij dienaren hebben voor den hemel en voor de aarde ; deze nieuwe wijze van livrei te geven
begrijpen de ijdele roemjagers niet.
Eet geen knoflook of uien, opdat men uit hun reuk uw dorperheid niet opmake ; loop langzaam, spreek met kalmte, maar niet zoo, dat het schijnt alsof
gij naar u zelven luisterde, want alle gemaaktheid is leelijk.
Eet 's middags weinig en 's avonds nog minder, want de gezondheid van het
gansche lichaam wordt gesmeed in de werkplaats van de maag.
Wees matig in het drinken, bedenkend, dat de overmatige wijn noch geheimen bewaart, noch woord houdt.
Pas op, Sancho, niet aan beide wangen te kauwen, noch op te geven in
iemands tegenwoordigheid.'
(Dat opgeven begrijp ik niet,' zeide Sancho ; en Don Quichote zeide : (Opgeven Sancho, wil zeggen oprispen, en dat is een van de leelijkste woorden,
die de Castiliaansche taal bezit, ofschoon het veelbeteekenend is, en zoo hebben
de kieskeurige lieden hun toevlucht genomen tot het Latijn en zeggen tegen
oprispen eructeren, en tegen de oprispingen eructaties ; en of sommigen die
uitdrukkingen niet verstaan, doet weinig ter zake, want het gebruik zal ze
mettertijd invoeren, zoodat zij gemakkelijk verstaan worden, en dat is de taal
verrijken, over welke het publiek en het gebruik macht hebben.'
(Waarlijk, mijnheer,. zeide Sancho, (onder de raadgevingen en wenken, die
ik in mijn geheugen denk te prenten, moet dat van niet op te rispen wezen,
want dat pleeg ik heel druk te doen.'
(Eructeren, Sancho, en niet oprispen,' zeide Don Quichote.
(Eructeren zal ik voortaan zeggen,' antwoordde Sancho, (en ik beloof u,
dat ik het niet zal vergeten.
DON QUICHOTE.
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Ook moet gij, Sancho, in uw gesprekken die menigte van spreekwoorden
niet mengen, die gij gewoon zijt, want ofschoon de spreekwoorden korte spreuken zijn, haalt gij ze er dikwijls zoo bij de haren bij, dat zij meer onzin gelijken dan spreuken. ,
Dat kan God gebeteren," antwoordde Sancho, ,,want ik ken meer spreekwoorden dan een boek, en er komen er mij zooveel te gelijk voor den mond,
terwijl ik praat, dat zij met elkander vechten om er uit te komen ; maar de
tong stoot er de eersten uit, die zij ontmoet, al komen zij niet te pas ; maar
ik zal voortaan oppasen om die te zeggen, welke passen bij de deftigheid van
mijn ambt, want in een vol huis is het eten gauw klaar ; en die het werk laat
aannemen komt niet in de war ; en zalig is hij, die de klok luidt ; en tot geven
en houden heeft men zijn verstand noodig."
Wel zeker, Sancho," sprak Don Quichote, „rijg maar, snoer maar, pas maar
spreekwoorden aan elkander, want niemand kan u bedwingen : mijn moeder
slaat mij en ik sla den tol. Ik ben bezig u te zeggen, dat gij u van spreekwoorden moet onthouden, en in een oogenblik hebt gij er hier een litanie van
opgezegd, die even goed passen bij hetgeen wij behandelen als de heuvelen
van Ubeda. Zie, Sancho, ik zeg u niet, dat een spreekwoord wel van pas bijgebracht leelijk staat ; maar spreekwoorden holderdebolder aaneen te rijgen
maakt de rede flauw en gemeen.
Wanneer gij te paard rijdt, laat dan uw lichaam niet rusten tegen den
achtersten zadelboog, en houd uw beenen niet stijf en uitgerekt en verwijderd
van den buik des paards, en zit ook niet zoo los, dat het schijnt alsof gij op
het grauwtje rijdt : het paardrijden toch maakt sommigen tot ruiters, en anderen
tot stalknechts.
Uw slaap zij matig, want wie niet met de zon opstaat geniet den dag niet ;
en merk op, Sancho, dat de naarstigheid de moeder is van het geluk, en de
luiheid, hare vijandin, bereikte nooit het doel, dat een loffelijke wensch verlangt.
Dezen laatsten raad, dien ik u thans wil geven, wensch ik, dat gij, ofschoon
hij niet dient tot versiering des lichaams, goed in uw geheugen prent, want ik
geloof, dat hij u niet minder voordeelig zal zijn, dan die ik u tot dusverre
gegeven heb, en die is, dat gij nooit gaat twisten over stamboomen, ten minste
ze met elkander vergelijken, want noodzakelijk moet onder die, welke men
vergelijkt, één de beste zijn, en van die gij verwerpt zult gij verfoeid worden,
en van die gij verheft volstrekt niet beloond.
Uw kleeding zij eene lange broek, een wijde rok, een nog wat wijdere mantel : aan een wijde broek is geen denken, want die staat niet goed noch aan
ridders, noch aan gouverneurs.
Voor het oogenblik is mij dit voor den geest gekomen, Sancho, om u aan
te raden ; volgens den tijd en naar de omstandigheden zullen mijn raadgevingen
zijn, naarmate gij zorg draagt om mij bericht te geven van den toestand, waarin
gij u bevinden zult."
,.Mijnheer," antwoordde Sancho, „ik zie wel, dat alles watu mij gezegd heeft,
goede, heilige en nuttige zaken zijn, maar waartoe moeten zij dienen, als ik er
niet één van onthoud ? Het moge waar zijn, dat, mijn ' nagels niet te laten
groeien, en te hertrouwen, als de gelegenheid zich aanbiedt, niet door mijn
hoofd zal gaan ; maar dien anderen hutspot van verwarringen en knoeierijen
onthoud ik niet en zal hem niet meer onthouden, dan de wolken van verleden
jaar, en dus zal het noodig zijn, dat gij ze mij op schrift geeft, want al kan
„
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ik niet lezen of schrijven, ik zal ze aan mijn biechtvader geven, om ze mij
voor te lezen en van buiten te doen leeren als het noodig mocht zijn."
„Ach mijn zondaar !" antwoordde Don Quichote : „wat staat het den gouverneurs leelijk, niet te kunnen lezen of schrijven ! want gij moet weten, Sancho,
dat als een mensch niet kan lezen of linksch is, dit een van tweeën bewijst :
óf dat hij een zoon is van buitengewoon geringe en lage ouders, af dat hij zoo
dwarsch en boos is, dat goede manieren noch goede lessen bij hem konden
indringen. Een groot gebrek is het wat gij bij u draagt, en daarom zou ik
wenschen, dat gij tenminste uw naam leerde zetten."
„Ik kan mijn naam wel teekenen," antwoordde Sancho, „want toen ik gildemeester in mijn dorp was, heb ik letters leeren maken als die, waarmede men
pakken merkt, die men zeide, dat mijn naam vormden ; bovendien kan ik
veinzen, dat mijn rechterhand lam is, en maken, dat een ander voor mij teekent,
want voor alles is een middel behalve voor den dood : en als ik het gebied
en den stok heb zal ik doen wat ik wil : te meer daar hij, wiens vader schout
is . , en als ik gouverneur ben, wat meer is dan schout te wezen, kom dan
maar hier en laat u kijken ! laten zij mij maar uitsliepen en beschimpen, zij
zullen om wol komen en gaan geschoren .. heen ! dien God lief heeft, diens huis
weet het ; en de gekheden van den rijke gaan voor spreuken door in de
wereld ; en als ik het ben, wanneer ik gouverneur ben, en tevens zoo mild,
als ik het denk te wezen, zal er geen gebrek aan mij blijken. Ja, maak u maar
honig en de vliegen slurpen u op ; gij zijt evenwel waard, als gij hebt, zeide
een grootmoeder van mij : en op een rijken man zult gij u nooit gewroken zien."
„Verdoemd moogt gij zijn van God, Sancho !" riep Don Quichote; ,,zestigduizend Satans halen u en uw spreekwoorden ! sinds een uur staat gij ze aan
een te rijgen en mij met elk daarvan te folteringen. Ik verzeker u, dat die
spreekwoorden u nog eens aan de galg zullen brengen ; om hen zullen uw
onderdanen u het bestuur ontnemen of er zullen samenrottingen onder hen
plaats hebben. Zeg mij, waar vindt gij ze, weetniet ? of hoe past gij ze toe,
dwaas ? want om er een te zeggen en goed toe te passen, zweet en werk ik
als een schansgraver."
„Bij den Hemel, mijnheer meester," hervatte Sancho, „wat klaagt u over
bitter kleine dingen ! wat duivel verkniest gij u, omdat ik mijn goed gebruik,
terwijl ik geen ander bezit, noch eenig ander kapitaal dan spreekwoorden en
nog eens spreekwoorden ; en nu bieden er zich vier aan mij aan, die hier bij
pasten als geschilderd of als peren in de mand, maar ik zal ze niet zeggen,
omdat Sancho de zwijgzaamheid zelve is.»
(Die Sancho zijt gij niet," hernam Don Quichote, «want niet alleen zijt gij
geen goede zwijger, maar een slechte spreker en een slechte volhouder ; en met
dat al zou ik wel willen weten, welke vier spreekwoorden u nu in het geheugen schoten, die hier te pas kwamen, want ik raadpleeg het mijne, dat goed is,
en er biedt er zich geen aan mij aan."
(Welke betere,' zeide Sancho, «dan tusschen twee kiezen steek nooit uw
duimen : en : op een : «ga uit mijn huis!) en e wat wilt gij met mijn vrouw ?,
valt niets te antwoorden ; en : als de kruik tegen den steen stoot of de steen
tegen de kruik, vaart dekruik er slecht bij : die alle goed te pas komen. Laat
niemand beginnen met zijn gouverneur, of met iemand, die over hem te zeggen
heeft, want hij zal er bedroefd afkomen, evenals die zijn vinger tusschen twee
kiezen steekt en al zijn het geen kiezen, als het maar tanden zijn, komt het er
niet op aan ; en op hetgeen de gouverneur zegt, valt niets te antwoorden, even-
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min als op het : ga uit mijn huis !t en twat wilt gij met mijn vrouw ?, en dat
van den steen tegen de kruik kan een blinde wel zien. Zoodat het noodig y
dat wie den splinter ziet in eens andermans oog, den balk ontdekke in zijn
eigen, opdat men niet van hem zegge : de doode vrouw schrikte van de onthalsde ; en u weet wel, dat een gek meer weet in zijn eigen huis dan een verstandige in een vreemd.'
(Dat niet, Sancho,' antwoordde Don Quichote : «een gek weet noch in zijn
eigen huis, noch in een vreemd iets, omreden dat op den grondslag der dwaas—
heid geen verstandig gebouw past; en laat ons dit hierbij laten, Sancho, want
als gij slecht regeert, zal de schuld de uwe zijn en op mij zou de schande
komen ; maar ik troost mij met hetgeen ik gedaan heb door u te raden in allen
ernst en met het mij mogelijke verstand ; hiermede voldoe ik aan men verplichting en aan mijn belofte ; God geleide u, Sancho, en besture u in uw bestuur,
en Hij beneme mij den angst, die mij bijblijft, dat gij met het geheele eiland
de beenen in de lucht zult steken, iets, dat ik zou kunnen voorkomen door aan
den hertog te ontdekken wie gij zijt, hem zeggende, dat al die dikte en dat
persoontje, dat gij bezit, niets anders is dan een zak vol spreekwoorden en
boosheden."
Mijnheer," hervatte Sancho, „indien het u dunkt, dat ik niet deug voor dat
gouverneurschap, laat ik het van dit oogenblik af los, want ik heb een enkelen
zwarten rand van een nagel mijner ziel liever dan mijn geheele lichaam, en ik
zal mij als Sancho even goed onderhouden met brood en uien, als met patrijzen
en kapoenen als gouverneur, te nier daar, zoolang men slaapt allen gelijk zijn,
de grooten en de geringeren, de armen en de rijken ; en als u er op let, zult
gij zien, dat u alleen mij in dat gouverneuren gezet heeft, want ik weet niet
meer van gouverneurschappen van eilanden dan een gier ; en als gij u verbeeldt,
dat mij, om gouverneur te wezen, de duivel moet halen, wil ik liever als Sancho
naar den hemel gaan dan als gouverneur naar de hel."
„Bij den Hemel, Sancho," zeide Don Quichote, „alleen om deze laatste woorden, die gij gesproken hebt, oordeel ik, dat gij gouverneur verdient te zijn van
duizend eilanden : gij bezit een goede inborst, zonder welken geen wetenschap
iets afdoet; beveel u aan God en tracht niet te dwalen in uwe bedoeling; ik wil
zeggen, dat gij steeds een ingespannen en vast streven ten goede moet hebben
in alle zaken, welke u mogen overkomen, want de Hemel begunstigt steeds de
goede bedoelingen ; en laat ons nu gaan eten, want ik geloof, dat die heer en
dame reeds op ons wachten."
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HOOFDSTUK XLIV.
Hoe Sancho Panza naar het gouverneurschap werd gebracht en
van het vreemde avontuur, dat Don Quichote in het
kasteel overkwam .

.

Men zegt, dat in het oorspronkelijke dezer geschiedenis, toen. Sidi Hamed gekomen was aan het schrijven van dit hoofdstuk, iets gelezen wordt, dat zijn vertaler niet overbracht zooals gene het geschreven had, namelijk een soort van
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beklag, dat de Moor tegen zichzelven hield, zulk een droge en beperkte geschiedenis onder handen te hebben genomen als deze van Don Quichote, omdat het
hem dunkte, dat hij steeds moest spreken van hem en van Sancho, zonder zich
te durven uitstrekken tot andere onderhoudendere episodes : en hij zeide, dat
steeds, met ingespannen geest, hand en pen, bezig te zijn met schrijven over
een enkel onderwerp en met spreken door de monden van weinige personen,
een ondragelijke arbeid was, wiens vrucht zijn beoefenaar geen voordeel aanbracht ; en dat hij, om deze ongelegenheid te vermijden, in het Eerste Gedeelte
de kunstgreep had aangewend van eenige novellen, zooals die van den Onbetamelijk Nieuwsgierige en die van den Gevangen Kapitein, die als het ware afgezonderd van de geschiedenis zijn, ofschoon het overige wat daarin verhaald
wordt lotgevallen zijn, aan Don Quichote zelven overkomen, die niet anders
konden dan opgeschreven worden. Maar dan dacht hij, naar zijn zeggen, weder
dat velen, medegesleept door de opmerkzaamheid, die de bedrijven van Don
Quichote vorderen, haar niet zouden schenken aan de novellen, maar dezen
zouden doorloopen of met haast, Of met verveling, zonder de sierlijkheid en
kunst op te merken, welke zij in zich bevatten, en die zich zeer duidelijk zouden openbaren, indien zij op zich zelven, zonder gehecht te zijn aan de dwaasheden van Don Quichote en aan de onzinnigheden van Sancho, in het licht
verschenen ; en daarom wilde hij in het Tweede Gedeelte geen novellen invoegen,
noch losse, noch dooreengevlochte, maar slechts eenige episodes, voortvloeiend
uit de voorvallen zelven, welke de waarheid aanbiedt, en zelfs dezen in beperkte
mate en met de woorden alleen, die voldoende zijn om ze duidelijk te maken.
En daar hij zich inbindt en opsluit binnen de enge perken van het verhaal,
terwijl hij bekwaamheid en vernuft genoeg bezit om het gansche heelal te behandelen, verzoekt hij, dat men zijn werk niet versmade, en hem prijze, niet om
wat hij schrijft, maar om wat hij heeft nagelaten te schrijven ; en onmiddellijk
vervolgt hij de geschiedenis, zeggende, dat toen Don Quichote gedaan had met
eten, den dag, dat hij de raadgevingen gaf aan Sancho, hij ze hem dien avond
op schrift gaf, opdat hij iemand zou kunnen zoeken, die ze hem voorlas ;
maar nauwelijks had hij het hem gegeven, of het ontviel hem en kwam in handen van den hertog, die het mededeelde aan de hertogin, en beiden bewonderden
opnieuw de dwaasheid en het vernuft van Don Quichote ; en zoo hun grappen voortzettende, zonden zij dien avond Sancho met een groot geleide naar het dorp, dat voor hem een eiland moest zijn. Het gebeurde nu,
dat degene die hem naar zijn post bracht, een hofmeester van den hertog was,
een zeer verstandig en zeer aardig man (want er kan geen aardigheid zijn, waar
geen verstand is), die de rol van de gravin Trifaldi had gespeeld met de geestigheid, welke beschreven is, en hiermede en met door zijn heer en mevrouw
onderricht te zijn, hoe hij zich jegens Sancho had te houden, bereikte hij zijn
bedoeling verwonderlijk wel. Ik zeg dan, dat het gebeurde, dat, zoodra Sancho
dien hofmeester zag, hij zich verbeeldde, dat zijn gezicht hetzelfde was als van
Trifaldi, en zich tot zijn heer wendend, zeide hij tot hem : (Mijnheer, 6f de
duivel moet mij van hier halen, waar ik sta als een rechtvaardige en een ongeloovige, 6f u moet mij bekennen, dat het gezicht van dezen hofmeester des
hertogs, die hier staat, hetzelfde is als dat van Dolorida.,
Don Quichote keek opmerkzaam naar den hofmeester, en nadat hij hem bekeken had, zeide hij tot Sancho : cEr is geen reden, dat de duivel u hale,
Sancho, noch als een rechtvaardige, noch als een geloovige, (maar ik weet niet,
wat gij daarmede zeggen wilt) : het gelaat van Dolorida is dat van den hof-
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meester; maar daarom is de hofmeester niet Dolorida, want dit zou een zeer
groote tegenspraak in zich bevatten ; en het is nu geen tijd om die dingen
nauwkeurig na te sporen, want dat zou zijn ons in ingewikkelde doolhoven
begeven. Geloof mij, vriend, het is noodig, onzen lieven Heer zeer ernstig te
bidden, dat Hij ons beiden verlosse van booze duivelskunstenaars en van booze
toovenaars.
Het is geen grap, mijnheer", hervatte Sancho, ,,maar ik heb hem straks
hooren spreken, en het scheen niet anders of de stem van Trifaldi klonk in
mijn oorera. Maar het is goed, ik zal zwijgen, doch ik zal niet laten voortaan
gewaarschuwd te zijn, om te zien, of ik een ander teeken ontdek, dat mijn
wantrouwen bevestigt of te niet doet."
„Dat moet gij doen, Sancho," hernam Don Quichote, „en gij moet mij bericht geven van alles wat gij in dit geval ontdekt en van alles wat u in het
gouverneurschap overkomt."
Eindelijk vertrok Sancho, vergezeld van veel volk, gekleed als een geleerde
en daaroverheen een zeer wijden reismantel van roskleurig gewaterd kamelot,
met een muts van hetzelfde, op een lichtgetuigden muilezel ; achter hem kwam
op bevel van den hertog het grauwtje met dekkleeden en paardentooi van zijde
en schitterende zaken. Sancho wendde van tijd tot tijd zijn hoofd om, om
naar zijn ezel te kijken, in wiens gezelschap hij zoo tevreden heenging, dat hij
niet zou ruilen met den Keizer van Duitschland.
Bij het afscheidnemen van den hertog en de hertogin kuste hij hun de handen en kreeg den zegen van zijn heer, die hem dien met tranen gaf, en Sancho
ontving hem met snikken. Laat, beminnelijke lezer, den goeden Sancho ii
'
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vrede heengaan en verwacht twee schepels lachen bij het vernemen, hoe hij
zich op zijn post gedroeg, en wil intusschen hooren wat er met zijn meester
dien nacht voorviel : indien gij daarover niet lachen zult, zult gij ten minste
uwe lippen ontplooien tot een grijnslach, want de gevallen van Don Quichote

moeten af met bewondering af met lachen gevierd worden. Men verhaalt dan,
dat Sancho nauwelijks vertrokken was, of Don Quichote gevoelde zijn eenzaamheid, en ware het hem mogelijk geweest zijn lastbrief in te trekken en hem
het gouverneurschap af te nemen, hij zou het hebben gedaan. De hertogin
merkte zijn zwaarmoedigheid op en vroeg hem, waarover hij bedroefd was, en
dat, als het was over de afwezigheid van Sancho, zij schildknapen, gezelschapsdames en jonkvrouwen in haar huis had, die hem zouden dienen tot volle bevrediging zijner wenschen.
,,Het is waar, mevrouw," antwoordde Don Quichote, „dat de afwezigheid van
Sancho mij drukt, maar dat is niet de voornaamste reden, die mij den schijn
doet hebben, dat ik droevig ben ; en van de vele aanbiedingen, die uwe excellentie mij doet, neem ik alleen aan en kies uit die van de welwillendheid,
waarmede zij mij gedaan worden, en voor het overige smeek ik uwe excellentie,
toe te laten en te veroorloven, dat in mijn slaapkamer ik de eenige zij, die
mij bedien."
Waarlijk," zeide de hertogin, „mijnheer Don Quichote, dat moet niet zoo
zijn : u moeten vier mijner jonkvrouwen bedienen, zoo schoon als bloemen."
Voor mij," antwoordde Don Quichote, „zullen zij niet zijn als bloemen,
maar als doornen, die mij de ziel doorboren. Zij zullen even min in mijn
slaapkamer komen, noch in iets, dat er op lijkt, als dat ik ga vliegen. Wil u
voortgaan met mij gunsten te bewijzen, zonder dat ik ze verdien, laat mij dan
toe, dat ik ze mijnelven bewijze en dat ik mij bedien van mijn deuren van
„
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binnen, zoodat ik een muur stel tusschen mijn begeerlijkheden en mijn eerbaarheid ; ik wil die gewoonte niet laten varen voor de goedheid, welke uwe
hoogheid aan mij wil betoonen ; in één woord, ik zal eerder gekleed slapen,
dan toelaten, dat iemand mij uitkleed."
Genoeg, genoeg, mijnheer Don Quichote," hervatte de hertogin ; „ik voor
mij verklaar u, dat ik order zal geven, dat zelfs geen vlieg in uwe kamer komt,
laat staan dan een jonkvrouw. Ik ben zoo iemand, door wie de eerbaarheid
van mijnheer Don Quichote zou moeten verminderen, want, naar het mij is
gebleken, is de deugd, welke het meeste doorblinkt onder zijn vele deugden,
die der eerbaarheid. Kleed u dus uit en aan in uw eenzaamheid en op uw
eigen manier, zo o en wanneer als gij wilt : niets zal het beletten, want in uw
slaapkamer zult gij de noodige zaken vinden voor hen, die met gesloten deur
slaapt, opdat geen natuurlijke behoefte hem verplicht haar te openen. Leve
duizend eeuwen de groote Dulcinea van Toboso en worde haar naam verbreid
over de geheele oppervlakte der aarde, daar zij bemind verdiende te worden
door zulk een eerbaar ridder ; en de genaderijke Hemelen mogen in het hart
van Sancho Panza, onzen gouverneur, het verlangen storten om spoedig zijn
tuchtigingen te volbrengen, opdat de wereld de schoonheid van zulk een
groote dame wederom ga genieten !"
Waarop Don Quichote zeide : .,U heeft gesproken zooals het behoort : in
den mond der goede dames mag geen woord zijn, dat kwaad is ; en gelukkiger
en bekender zal Dulcinea in de wereld zijn omdat u haar heeft geprezen, d an
om al de lofuitingen, welke haar de welsprekendsten der aarde kunnen schenken."
Welaan, mijnheer Don Quichote," hernam de hertogin, „het uur van het
avondmaal nadert en de hertog moet wachten ; kom en laat ons gaan eten,
dan zult gij vroeg ter ruste gaan, want de reis, die gij gisteren van Candaya
deedt, was zoo kort niet, of zij moet eenige afmatting hebben veroorzaakt."
ilk voel er geen, mevrouw,) antwoordde Don Quichote, «want ik zou u durven zweren, dat ik in mijn leven geen bedaarder dier bestegen heb, noch van
beteren gang, dan Clavileno, en ik weet niet wat Malambruno kon bewegen, om
zich van zulk een vlug en edel vervoermiddel te ontdoen en het zoo maar in
eens te verbranden.)
«Hierop zou men zich kunnen voorstellen,' antwoordde de hertogin, c dat hij,
berouw gevoelend over het leed, dat gij aan Trifaldi en haar gezelschap en aan
andere personen had aangedaan, en over de boosheden, die hij als duivelskunstenaar en toovenarr moet hebben bedreven, al de werktuigen van zijn beroep heeft willen vernietigen ; en als het voornaamste, dat hem, onrustig zwervend, van land naar land voerde, verbrandde hij Clavilino, door wiens verbrande asch en dit geschreven document de dapperheid van den grooten Don
Quichote van de Mancha vereeuwigd wordt. 2.
Opnieuw betuigde Don Quichote zijn dank aan de hertogin, en na zijn avondmaal verwijderde Don Quichote zich alleen naar zijn slaapkamer, zonder toe te
laten, dat iemand met hem medeging, om hem te dienen : zoozeer vreesde hij
in gelegenheden te komen, die hem bewogen of dwongen de eerbare ingetogenheid te verliezen, welke hij uit liefde voor zijn dame Dulcinea in acht nam,
steeds zijn verbeeling gevestigd houdend op de voortreffelijkheid van Amadis,
bloem en spiegel der dolende ridders. Hij sloot de deur achter zich toe en ontkleedde zich bij het licht van twee waskaarsen ; maar bij het uittrekken zijner
schoenen, schoten er, (o ramp, zulk een persoon onwaardig !) geen zuchten, noch
iets anders, dat de reinheid zijner zeden kon bevlekken, maar wel twee dozijn
„
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steken van een kous los, die er nu als een tralievenster uitzag. De goede heer
werd uitermate bedroefd en hij zou, om daar een achtste lood groene zijde te
hebben, een ons zilver gegeven hebben : ik zeg groene zijde, omdat de kousen
groen waren. Hier riep Ben-Andzjeli uit en sprak al schrijvende : c0 armoede,
armoede ! ik weet niet wat dien grooten Cordovaanschen dichter bewoog u een
heilige miskende gave te noemen ; ik, ofschoon een Moor, weet wel door den
omgang, dien ik gehad heb met Christenen, dat de heiligheid bestaat in liefde,
nederigheid, geloof, gehoorzaamheid en armoede ; maar toch zeg ik, dat hij veel
van God moet hebben, die zich tevreden kan stellen met arm te zijn, tenzij het
die soort van armoede is, van welke een Zijner grootste Heiligen zegt : Bezit
alle dingen alsof gij ze niet hadt; en dat noemt men armoede van geest. Maar
gij, tweede armoede, (want van u spreek ik) waarom wilt gij steeds botsen tegen
de edellieden en welgeborenen, liever dan tegen andere lieden ? waarom verplicht
gij hen hun schoenen te poetsen en dat de knoopen hunner rokken gedeeltelijk
van zijde en gedeeltelijk van glas zijn ? waarom moeten hun kragen wijd en geplooid zijn hieruit ziet men tevens, dat het gebruik van het stijfsel en van
open kragen oud is ; en hij vervolgde : cEllendig is de welgeborene, die zijn eer
op rantsoen zet, slecht etende en met gesloten deur, den huichelaar spelend met
zijn tandenstoker, waarmede hij op straat gaat, na niets gegeten te hebben dat
hem verplicht, zijn tanden te reinigen ; ellendig is hij, zeg ik, die een schuw eergevoel heeft en denkt, dat men een mijl ver den lap ontwaart op zijn schoen,
het doorzweeten aan zijn hoed, den draad aan zijn mantel en den honger van
zijn maag. a
Dit ails trad weder voor den geest van Don Quichote bij het losgaan zijner
steken, maar hij troostte zich toen hij zag, dat Sancho hem een paar reislaarzen
had achtergelaten, die hij den volgenden dag hoopte aan te trekken. Eindelijk
ging hij naar bed, peinzend en tobbend over het gemis van Sancho en over de
onherstelbare ramp aan zijn kousen, waarvan hij de steken zou hebbcn opgenomen al ware het geweest met zijde van een andere kleur, hetgeen een van
de grootste teekenen van ellende is, die een edelman geven kan in den loop zijner
langdurige ellende. Hij deed de kaarsen uit ; het was warm en hij kon niet
slapen ; hij stond van zijn bed op en opende een weinig het venster van een
tralieraam, dat op een schoonen tuin uitkwam, en bij het openen merkte en
hoorde hij, dat er menschen in den tuin liepen en praatten ; hij ging opmerkzaam staan luisteren, en zij die beneden waren verhieven hun stem zoo, dat hij
deze woorden kon verstaan :
cHoud niet bij mij aan, Emerentia, dat ik zing, want gij weet, dat van het
oogenblik af, dat die vreemdeling in dit kasteel kwam en mijn oogen hem zagen,
ik niet kan zingen, maar schreien, te meer daar de slaap mijner meesteres eerder licht is dan zwaar, en ik zou voor niets ter wereld willen, dat zij ons hier
vond ; en gesteld het geval, dat zij sliep en niet wakker werd, zou mijn zang
ijdel zijn, als die nieuwe Aeneas slaapt en met ontwaakt om hem te hooren, hij
die naar mijn woning is gekomen om mij te beschimpen.»
Geef daar niet om, lieve Aitisidora,, werd er geantwoord, cwant zonder twijfel slaapt de hertogin en alwie zich hier in huis bevinden, behalve alleen de
heer van uw hart en de kwelgeest uwer ziel, want zooeven merkte ik, -dat hij
het venster opende van het tralieraam zijner kamer, en zonder twijfel moet hij
wakker zijn : zing, lieve bedroefde, op een lagen en zachten toon bij den klank
uwer harp, en als de hertogin ons hoort, zullen wij de schuld werpen op de
warmte, die er heerscht. '
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(Dur zit het hem niet, Emerentia, » antwoordde Altisidora, (mar hierin, dat
ik niet zou wenschen, dat mijn gezang mijn hart openbaarde, en ik door hen,
die geen kennis dragen van de kracht mijner liefde, beoordeeld werd als eene
grillige en lichtzinnige jonkvrouw ; maar laat er van komen wat wil, meer geldt
schaamte op het gelaat dan een vlek op het hart ,» — en hierop begon zij alleraangenaamst een harp te bespelen. Don Quichote, dit hoorende, stond verbaasd, want op dat oogenblik kwamen hem de ontelbare avonturen in de gedachten, gelijk aan dit, van vensters, tralieramen en tuinen, muziek, minneliederen en flauwvallingen, die hij in zijn flauwe ridderromans had gelezen. Aanstonds verbeeldde hij zich, dat een jonkvrouw van de hertogin verliefd op hem
was, en de eerbaarheid haar dwong hare genegenheid geheim te houden. Hij
vreesde, dat zij hem zou overmeesteren, en hij besloot bij zich zelven, zich niet
te laten overwinnen, en zich met den besten wil en met alle liefde aan zijn
meesteresse Dulcinea van Toboso aanbevelend, nam hij voor naar de muziek te
luisteren, en om te doen bemerken, dat hij daar stond, deed hij een gemaakt
niezen hooren, waarover de jonkvrouwen zich niet weinig vermaakten, die niets
anders wenschten, dan dat Don Quichote haar hoorde. Toen nu de harp gestemd
was, maakte Altisidora een begin met deze romance :
0 gij, die op zachte kussens,
Tusschen Hollandsche lakens,
Met lang uitgestrekte beenen
Slaapt van s' avonds tot s' morgens,
Gij dapperste aller ridders,
Welken de Mancha ooit voortbracht :
Meer geacht en hooger geprezen
Zijt gij, dan het goud van Arabie !
Luister naar een bedroefde jonkvrouw,
Edelgeboren en onwaardig behandeld,
Die in de zonnen uwer oogen
Haar ziel voelt ontvlammen.
De smart van anderen zoekt gij te buigen
En veroorzaakt zelf smart.
Gij slaat wonden, en den balsem
Ter genezing, weigert gij te schenken.
Zeg mij, dappere jongeling,
Dien God moge beschermen,
Zijt gij in Lybie's woestijn geboren
Of in de bergen van Jaca ?
Hebben slangen u gezoogd,
Of waren uwe voedsters
De duisternis van 't woeste bosch,
Of de eenzaamheid der bergen
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Wel mag Dulcinea zich beroemen,
Dat stevige, gezonde meisje,
Dat zij een wilden tijger
Ze haar hart aan banden legden.
Daarom zal men haar alom prijzen,
Van Henares tot Jarama,
Van Pisuerga tot Arlanza,
Van Madrid tot Lissabon!
Gaarne zou ik met haar willen ruilen ;
Het zou mij een robe waard zijn,
Een mijner schoonste,
Met gouden franjes gesierd,

.

Om in uw armen te liggen,
Of aan uw bed te staan,
Om u op het hoofd te krabben
En het van zijn onreinheid te zuiveren!
Veel verlang ik, maar ik ben
Die hooge gunst niet waardig!
Laat mij uwe voeten wasschen,
Mij is dat reeds een groote eer.
Welk'n schoon, mutsje zou ik u schenken !
Welk'n sierlijke muiltjes van zilverdraad,
Welk'n keurig damasten broek
En een mantel van Hollandsch laken,
En hoeveel kostbare parelen
Elk ter grootte van een noot,
Die daar zij huns gelijken niet hadden
Terecht cde eenigenl zonden heeten
Kijk van uw Tarpëische rots niet.
Naar den brand, die mij verteert
En wakker, o Nero van de Mancha
De vlammen van uw toom niet meer aan!
Slechts een kind, een teeder meisje
Ben ik, nauwelijks tellend vijftien jaar
Neen, slechts veertien en drie maanden
Ja, bij God en mijne ziel
ik ben niet lam en ook niet kreupel,
Volkomen vrij van elk gebrek
Mijn lokken stroomen, als zuiver goud
Op mijn voeten, ja op den grond neder,
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En al is mijn mond gebogen als die van een arend
En mijn kleine neus ook afgestompt
Toch siert mij met hemelsche bekoorlijkheid
Een gebit van louter topazen
Luister naar den klank mijner stem
Geen enkele gelijkt haar in zoetheid
En de grootte van mijn lichaam
Nadert de gulden middelmaat
Deze en andere schoonheden
Zijn het doelwit uwer pijlen
Ik behoor tot dit adellijk huis
Mijn naam is Altisidora.
Hier eindigde het lied der zwaargewonde Altisidora en nam de verbazin gvan
Don Quichote meer en meer toe. Een diepen zucht slakend zeide hij bij zich'
zelf: (Waarom ben ik toch zulk een ongelukkige doler, dat er geen jonkvrouw
kan zijn, die mij ziet, of zij wordt op mij verliefd ? Waarom moet de onvergelijkelijke Dulcinea van Toboso zoo ongelukkig zijn, dat men niet haar alleen
genot laat hebben van mijn onvergelijkelijke standvastigheid ? Wat wilt gij van
haar, koninginnen ? waarom vervolgt gij haar, keizerinnen ? waarom kwelt gij
gij haar, meisjes van veertien tot vijftien jaren ? Laat de rampzalige zegepralen,
genieten en hoovaardig zijn op het lot, dat de liefde haar wilde schenken met
haar mijn hart te geven en mijn ziel toe te vertrouwen ! Besef, verliefde schaar,
dat ik voor Dulcinea alleen van deeg en amandelpas ben, en voor alle overigen .
ben ik honig en voor u bittere alsem ; voor mij is alleen Dulcinea de schoone,
,

de verstandige, de fatsoenlijke, de knappe en de welgeborene, en de overigenzijn leelijk, zot, lichtzinnig en van slechte afkomst ; om van haar te zijn en
niet van een ander bracht de natuur mij ter wereld ; ween of zing Altisidora,
vertwijfel, jonkvrouw, om wie men mij sloeg in het kasteel van den betooverden
Moor; ik moet Dulcinea toebehooren, gekookt of gebraden, zindelijk, welopgevoed en fatsoenlijk, ondanks alle toovermachten der aarde.'
En hiermede sloot hij met een ruk het venster toe, en knorrig en spijtig,,
alsof hem een groot ongeluk ware overkomen, ging hij naar bed, waar wij, hem
voor het oogenblik zullen laten, omdat de groote Sancho Panza ons roept, die
een aanvang gaat maken met zijn vermaarde regeering.

HOOFDSTUK XLV.
Hoe de groote Sancho Panza bezit nam van zijn eiland en
van de wijze, waarop h ij begon te regeeren.
0 eeuwige ontdekker der tegenvoeters, fakkel der wereld, oog des hemels,
zachtaardige beschermer der wijngaarden ! Thymbrmus hier, Phcebus daar, schutter ginds, arts elders, vader der dichtkunst, uitvinder der toonkunst, gij, die
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steeds opgaat en, zooals het schijnt, nimmer ondergaat ! U zeg ik, o zon, met
wier hulp de mensch den mensch voortteelt ; u zeg ik, dat gij mij moet begunstigen, en de duisternis van mijn verstand verlichten, opdat ik naar behooren het verhaal kan mededeelen van de regeeriug van den grooten Sancho
Panza : zonder u toch voel ik mij zwak, slap en verward !
lk zeg dan, dat Sancho met zijn geheele geleide aankwam in een stadje van
ongeveer duizend inwoners, dat tot de beste behoorde, die de hertog bezat. Men
gaf hem te verstaan, dat het eiland Barataria heette, hetzij omdat het stadje
-Barataria heette, of om de goedkoopte (barata), waarmede men hem de regeering er van gegeven had. Bij het naderen van de poorten der stad, die ommuurd was, kwam het Gemeentebestuur hem ontvangen ; men luidde de klokken en al de inwoners gaven blijken van groote vreugde ; met veel praal bracht
men hem naar de groote kerk, om God te danken, en daarop bood men hem
met eenige belachelijke plechtigheden de sleutels der stad aan en erkende hem
voor altoosdurenden gouverneur van het eiland Barataria. De kleeding, de
baard, de zwaarlijvigheid en de kleine gestalte van den nieuwen gouverneur
brachten al de lieden in verbazing, die het fijne van de zaak niet kenden, en
zelfs allen, die het kenden, en die velen in getal waren. Eindelijk, toen me n
hem uit de kerk had gebracht, voerde men hem naar den rechterstoel en
plaatste hem er op ; en de hofmeester van den hertog sprak tot hem : „Het is
een oude gewoonte in dit eiland, mijnheer de gouverneur, dat, wie bezit komt
nemen van dit vermaarde eiland, verplicht is een vraag te beantwoorden, welke
men hem doet en welke eenigszins ingewikkeld en moeielijk is ; naar welk antwoord de stad het verstand van haar nieuwen gouverneur beoordeelt, en zoo
verblijdt of bedroeft zij zich over zijn komst.,
Terwijl de hofmeester dit tot Sancho zeide, keek deze naar een aantal groote
letters, welke op den muur tegenover zijn stoel geschreven stonden, en daar hij
niet lezen kon, vroeg hij, wat dat voor schilderstukken waren, die aan den
muur hingen.,
Hem werd geantwoord : „Mijnheer, daar staat geschreven en opgeteekend de
dag, waarop Uwe Hoogheid bezit nam van dit eiland, en het opschrift luidt :
«Op heden den zooveelsten van die en die maand van dat en dat jaar nam
bezit van dit eiland de heer Don Sancho Panza, die er vele jaren genot van
moge hebben!
«En wien noemt men' Don Sancho Panza ? A vroeg Sancho.
«Uwe Hoogheid,, antwoordde de hofmeester : „want op dit eiland is geen
andere Panza gekomen, dan die op dezen stoel gezeteldi s.,
«Merk dan op, broeder,' zeide Sancho, „dat ik geen Don ben, en in mijn
heele familie er nooit een geweest is_ :_$ wancho. Panza noemt men mij droogweg
en Sancho heette mijn vader, en Sancho mijn grootvader, en allen waren Panza's,
zonder bijvoeging van Donnen en Donna's, en ik verbeeld mij, dat er op dit
eiland meer Donnen dan steenen moeten zijn ; maar genoeg, God verstaat mij,
en het zou kunnen wezen, dat, als mijn gouverneurschap vier dagen duurt, ik
die Donnen uitwiedde, die om hun menigte zoo lastig moeten zijn als de vliegen. Mijkheer de hofmeester, ga maar door met zijn vraag : ik zal antwoorden
zoo goed ik kan, de stad moge zich bedroeven of niet bedroeven ! ,
Op dit oogenblik traden twee mannen in de rechtzaal, de een gekleed als
een boer en de ander als een kleermaker, want hij had een schaar in zijn
hand, en de kleermaker zeide : „Mijnheer de gouverneur, ik en deze boer komen voor u, omreden, dat deze goede man gisteren aan mijn winkel kwam

.
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want met verlof van de aanwezigen ben ik geëxamineerd kleermaker, God lof t
en mij een lap laken in handen gevende, vroeg hij mij : „Mijnheer, zou er aan
dezen lap genoeg zijn om mij een muts te maken ?» -- Ik, het laken metende,
antwoordde hem van ja ; hij nu moet zich verbeeld hebben, naar ik mij verbeeld en mij met recht verbeeldde, dat ik hem zonder twijfel een gedeelte van
het laken wilde ontstelen, zich grondend op zijn boosheid en op den slechten
dunk van de kleermakers, en hij antwoordde mij, dat ik eens moest zien, of
er ook genoeg was voor twee ? Ik raadde zijn bedoeling en zeide hem van ja,
eu mijnheer ging voort met in zijn vervloekte en eerste bedoeling er mutsen
bij te voegen, en ik met er ja op te antwoorden, totdat wij kwamen tot vijf
mutsen ; en nu op dit oogenblik is hij er juist om gekomen, ik geef ze hem
en hij wil mij het maakloon niet betalen : integendeel hij eischt van mij, dat
ik hem zijn laken betale of teruggeve.»
(Is dat zoo, broeder ?» vroeg Sancho.
tja, mijnheer,» antwoordde de man, (maar Uwe Hoogheid late hem de vijf
mutsen vertoonen, die hij mij gemaakt heeft.»
(Met alle genoegen,» antwoordde de kleermaker ; en aanstonds zijn hand van
onder zijn langen mantel voor den dag brengend, toonde hij daar vijf mutsen
op, geplaatst op de vijf toppen der vingers zijner hand, en hij zeide : Hier hebik de vijf mutsen, welke deze goede man van mij vordert, en bij God en mijn
geweten ! er is mij niets van het laken overgebleven : ik zal het werk ter bezichtiging geven aan deskundigen in het vak.»
Al de aanwezigen lachten om de menigte mutsen en om het vreemde rechtsgeding. Sancho zat een weinig te overleggen en zeide toen: „Mij dunkt, dat
dit rechtsgeding niet lang uitgesteld behoort te worden, maar aanstonds gevonnisd moet worden met oordeel van goede mannen : en zoo oordeel ik, dat de
kleermaker zijn maakloon verlieze en de boer zijn laken, en de mutsen gaan
naar de gevangenen in den kerker : en daarmede uit!,
Bewoog het vonnis van de beurs van den vetweider 1 ) de omstanders tot beo
wondering, dit lokte hen uit tot lachen, maar ten slotte gebeurde wat de gouverneur gebood, voor wien zich nu twee oude mannen vertoonden ; de een had een stok
in zijn hand en de andere, die geen staf had, zeide : (Mijnheer, dezen goeden man
leende ik eenigen tijd geleden tien gouden escudo's om hem genoegen te doen, op
voorwaarde, dat hij ze mij zou teruggeven, als ik ze van hem eischte ; er ging
veel tijd voorbij zonder dat ik ze vorderde, ten einde hem niet in grootere
ongelegenheid te brengen om ze mij terug te geven, dan waarin hij zich bevond, toen ik ze hem leende, maar daar het mij toescheen, dat hij onbekommerd werd over de betaling, heb ik ze eens en meermalen van hem opgeëischt,
en niet alleen geeft hij ze mij niet terug, maar hij weigert ze mij en zegt, dat
ik hem nooit die tien escudo's leende, en, als ik ze hem ooit leende, hij ze
mij reeds heeft teruggegeven ; ik heb geen getuigen noch van de leening, noch
van de teruggave, want hij heeft ze mijniet teruggegeven ik wenschte wel,
dat u hem een eed afnam, en zweert hij, dat hij ze mij heeft teruggegeven s
dan vergeef ik het hem voor hier en voor Gods aangezicht."
„Wat zegt gij hierop, goede oude met den stok ?" vroeg Sancho.
Waarop de grijsaard antwoordde : „Ik beken mijnheer, dat hij ze mij leende ;
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laat uw roede zakken, en daar hij het aan mijn eed overlaat, zal ik zweren,
dat ik ze hem wezenlijk en waarachtig heb teruggegeven en betaald."
De gouverneur liet de roede zakken, en intusschen gaf de oude man met
den stok dien stok aan den anderen ouden man, om hem vast te houden,
terwijl hij zwoer, alsof hij hem daarin erg hinderde, en daarop legde hij zijn
hand op het kruis van de roede, verklarende, dat het waar was, dat men hem
die tien escudo's geleend had, welke men van hem eischte, maar dat hij ze
met eigen handen in de zijne had teruggegeven, en dat de ander, door zich
zulks niet te herinneren, ze van tijd tot tijd nogmaals kwam vorderen.
De groote gouverneur, dit ziende, vroeg den schuldeischer, wat hij antwoordde
op hetgeen zijn tegenpartij zeide ? en voegde er bij, dat zonder eenigen twijfel
zijn schuldenaar de waarheid moest zeggen, daar hij hem hield voor een braaf
man en een goed Christen, en dat hij vergeten moest zijn, hoe en wanneer hij
ze terug had gekregen, en dat hij voortaan nooit meer iets van hem vorderen
mocht. De schuldenaar nam zijn stok terug en het hoofd buigend verliet hij
de rechtzaal. Toen Sancho dit gezien had en dat hij zoo maar heenging, en
ook de lijdzaamheid gadeslaande van den eischer, liet hij zijn hoofd op zijn
borst zakken en den wijsvinger zijner rechterhand op zijn wenkbrauw en neus
leggend, zat hij een poosje als het ware te peinzen ; daarop richtte hij zijn
hoofd op en gebood den grijsaard met den stok te roepen, die reeds heen
was gegaan. Men haalde hem en toen Sancho hem zag, zeide hij : „Geef mij,
goede man, dien stok, want ik heb hem noodig."
Met alle liefde," antwoordde de oude man : hier is hij, mijnheer ;" en
hij stelde hem aan hem ter hand. Sancho nam hem en hem aan den anderen
grijsaard gevende, zeide hij : ,,Ga in vrede ! gij zijt betaald."
,,Ik, mijnheer ?" antwoordde de grijsaard : „is deze stok dan tien gouden
escudo's waard."
rJa,, zeide de gouverneur ; e en anders ben ik de grootste domoor der wereld:
en nu zal men zien, of ik verstand genoeg heb om een gansch koninkrijk te
besturen ; tevens gebood hij, dat men daar voor aller oogen den rotting zou
openbreken. Men deed zulks en in zijn binnenste vond men tien gouden schilden.
Allen stonden verbaasd en hielden hunnen gouverneur voor een tweeden Salomon.
Men vroeg hem, waaruit hij had opgemaakt, dat in dien stok die tien schilden zaten ?
en hij antwoordde, dat hij den ouden man, die zwoer, aan zijn tegenpartij dien
stok had zien geven, terwijl hij den eed aflegde, en hooren zweren, dat hij ze
hem wezenlijk en waarachtig had gegeven, en hij, na gedaan te hebben met
zweren, den stok weder terugvroeg ; hierom kwam het hem in de gedachte, dat
daar binnen de betaling zat van wat men eischte : waaruit men kon opmaken,
dat God hen, die regeeren, ofschoon het dwazen zijn, soms leidt in hun oordeelen, te meer daar hij een gelijk geval had hooren vertellen door den pastoor
van zijn dorp, en hij zulk een groot geheugen had, dat, ware het niet, dat hij
alles vergat wat hij zich wilde herinneren, er zulk een geheugen niet zou zijn
in het geheele eiland.
Kortom, de eene beschaamde grijsaard en de andere betaalde gingen heen,
en de aanwezigen stonden verbaasd ; en degene, die de woorden, de daden en
de bewegingen van Sancho opschreef, kon niet tot een besluit komen, of hij
hem voor gek of voor verstandig zou houden of opteekenen.
Zoodra dit rechtsgeding was afgeloopen trad een vrouw in de rechtzaal, stevig
een man vasthoudend, die gekleed was als een rijken vetweider, en luidkeels
uitroepende : Recht ! mijnheer de gouverneur ! recht ! en vind ik het niet op
;,
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aarde, dan ga ik het zoeken in den hemel ! Mijnheer de gouverneur van mijn
hart, deze booze man heeft mij gepakt midden op het veld en heeft mijn lichaam
gebruikt als of het een vuile lap was, en ach mij ongelukkige! hij heeft mij
afgenomen wat ik sedert meer dan drie-en-twintig jaren bewaard heb, het verdedigend tegen Mooren en Christenen, tegen landgenooten en vreemdelingen,
steeds zoo hard blijvend als een kurkeik, mij zuiver bewarend als de salamander
in het vuur of als de wol in de braamstruiken, opdat deze goede man mij nu
met zijn zindelijke handen zou komen aantasten !»
cHet moet nog uitgemaakt worden, of deze knappe heer al of niet zindelijke
handen heeft,» zeide Sancho, en zich tot den man wendende, vroeg hij hem,
wat hij zeide en antwoordde op de klacht van die vrouw ?
Hij, geheel ontsteld, antwoordde : c Heeren, ik ben een arme varkenshoeder,
en dezen morgen verliet ik de stad, na verkoop van vier varkens, die mij aan
inkomende rechten en accijns weinig minder wegnamen dan zij waard waren ;
ik keerde terug naar mijn dorp, trof onder weg deze goede juffrouw aan, en
de duivel, die alles opspaart en alles kookt, maakte, dat wij samen schertsten ;
ik betaalde haar voldoende, en zij, ontevreden, greep mij aan en heeft mij niet
losgelaten tot zij mij op deze plaats heeft gebracht ! zij zegt, dat ik haar geweld aandeed, en zij liegt, bij den eed, dien ik afleg of denk af te leggen, en
dit is de geheele waarheid, zonder dat er een haar aan ontbreekt."
Daarop vroeg de gouve rn eur hem, of hij ook eenig zilvergeld bij zich had ?
Hij antwoordde, dat hij twintig ducaten in zijn borst had zitten in een lederen
beurs. Hij gebood die te krijgen en haar, zooals zij was, aan de klaagster ter
hand te stellen : hij deed zulks bevende ; de vrouw nam haar en duizend buigingen makende voor allen en God biddend voor het leven en de gezondheid
van mijnheer den gouverneur, die zoo zorgde voor de verdrukte weesmeisjes
en jonkvrouwen, verliet zij de rechtzaal, de beurs vasthoudend met hare
beide handen, ofschoon zij eerst eens keek, of het wel zilvergeld was wat
daarin zat. Nauwelijks was zij weg, of Sancho zeide tegen den varkenshoeder
wien de tranen reeds uit de oogen sprongen, terwijl zijn oogen en zijn hart zijn
beurs naliepen : eGoede man, loop die vrouw na en neem haar de beurs af, of
zij wil of niet, en kom hier met haar terug!» -- en hij zeide dit niet tot een
dwaas of een doove, want aanstonds schoot hij weg als een bliksemstraal en
ging doen wat men hem gebood. Alle aanwezigen stonden onthutst het einde
af te wachten van dit rechtsding, en kort daarop kwamen de man en de vrouw
terug, elkander nog meer vasthoudend en knellend dan de eerste maal : zij met
opgeschorten rook en in haar schoot de beurs houdende, en de man vechtend
om ze haar af te nemen ; maar dit was niet mogelijk bij de wijze, waarop de
vrouw ze verdedigde, terwijl zij schreeuwde en riep : eRecht van God en van
de wereld ! u, mijnheer de gouverneur, zie de ombeschaamheid en de vermetelheid van dezen onbarmhartigen mensch, die mij midden in de stad en midden
op straat de beurs heeft willen afnemen, welke u gelastte mij te geven.
tEn heeft hij haar u afgenomen ?" vroeg de gouverneur.
cWat ? afnemen!" antwoordde de vrouw : eik zou mij eer het leven laten ontnemen, dan dat men mij de beurs ontnam ! wel ja, ik ben een lievertje : dan
moeten andere katers mij in den baard vliegen, dan deze ongelukkige viezerik!
nijptangen, noch beitels, ijzeren noch houten hamers zouden voldoende zijn om
mij haar uit de nagels te halen, ja zelfs geen leeuwenklauwen ; dan nog liever
mijn ziel midden uit het binnenste van mijn lijf!»
Zij heeft gelij k, A zeide de man, c en ik geef het op, als overwonnen en mach-

544

teloos, en ik beken niet bij machte te zijn, ze haar te ontnemen : ik laat haar
varen.
Toen zeide de gouverneur tot de vrouw : «Laat mij, eerlijke en knappe vrouw,
de beurs eens zien !
Zij gaf haar aantonds over, en de gouverneur schonk haar weder aan den
man, zeggende tot de krachtnolle en geenszins verkrachte vrouw : «Indien gij
denzelfden moed en dapperheid, die gij betoond hebt om deze beurs te verdedigen, betoond had, ja zelfs de helft minder om uw lichaam te verdedigen,
dan zouden de krachten van Herkules u niet verkracht hebben : ga in vrede en
loop naar de maan, en toef niet op dit eiland, nog op zes mijlen in de rondte,
op straffe van tweehonderd zweepslagen ! ga aanstonds heen, zeg ik, landloopster,
schaamtelooze bedriegster!)
De vrouw schrikte en vertrok met gebogen hoofd en ontevreden, en de gouverneur zeide tot den man : «Goede man, ga in vrede naar uw dorp met uw
geld, en zorg in het vervolg, indien gij het niet wilt verliezen, van geen lust
meer te krijgen om met iemand te schertsen ! )
De man bedankte hem zoo linksch als hij kon, en vertrok, en de omstanders
stonden opnieuw verbaasd over de oordeelen en vonnissen van hun nieuwen
gouverneur, hetwelk opgeteekend zijnde door zijn geschiedschrijver, aanstonds
aan den hertog werd overgebriefd, die er met groote begeerigheid op wachtte.
En zoo blijve hier de goede Sancho, daar de haast groot is, die ons zijn meester
doet maken, ontroerd door de muziek van Altisidora.

HOOFDSTUK XLVI.
Van den vreeselijken bellen- en kattenschrik, die Don Quichote
overkwam in den loop der liefdesgeschiedenis met de
verliefde Altisidora.

Wij verlieten den grooten Don Quichote verdiept in zijn overpeinzingen,
welke bij hem de muziek van de verliefde jonkvrouw Altisidora had gewekt.
Hij ging daarmede naar bed en als waren het vlooien, lieten zij hem niet slapen, noch een oogenblik rust genieten ; en daarbij staken hem nog de steken,
die aan zijn kousen waren losgegaan : maar daar de tijd vlug is en er geen
modderpoel is, die hem ophoudt, reed hij voort op de uren, en met veel snelheid kwam de morgenstond. Don Quichote, dit gezien hebbende, verliet de
zachte veeren en geenszins lui zijnde, kleedde hij zich in zijn zeemlederen pak
en trok zijn reislaarzen aan, ten einde het gebrek zijner kousen te bedekken.
Hij wierp zijn scharlaken mantel over alles heen en zette op zijn hoofd een muts
van groen fluweel, geboord met zilveren passementen ; hij hing den koppel over
zijn schouders met zijn goeden en scherpsnijdenden degen ; nam een grooten
rozenkrans in zijn handen, dien hij steeds bij zich droeg en met groote deftigheid en statigen stap trad hij in de voorzaal, waar de hertog en de hertogin,
reeds gekleed, hem schenen af te wachten ; bij het doorgaan eener galerij stonden Altisidora en de andere jonkvrouw, hare vriendin, hem opzettelijk op te
wachten, en zoodra Altisidora Don Quichote zag, veinsde zij flauw te vallen en
.
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hare vriendin ving haar op in haar schoot en ging haar met groote handigheid
den boezem lossnoeren. Don Quichote, die dit zag, naderde haar en zeide : eIk
weet wel, vanwaar die toevallen komen.»
tIk weet niet vanwaar,' antwoordde de vriendin, (want Altisidora is de gezondste jonkvrouw van dit heele huis en ik heb nooit een ach ! uit haar mond
gehoord, zoo lang ik haar ken ken ; slecht verga het allen dolenden ridders in
de wereld, indien allen dankbaar zijn ! Ga u maar heen mijnheer Don Quichote,
want dit arme meisje zal niet weder tot zichzelven komen, zoolang u hier staat.»
Waarop Don Quichote antwoordde : (Mejuffrouw, plaats dezen avond een
luit in mijn kamer, dan zal ik, zoo goed als ik kan, deze droevige jonkvrouw
troosten : want voor de beginselen der liefde zijn spoedige terechtwijzingen een
geschikt geneesmiddel — en hiermede ging hij heen, om niet opgemerkt te
worden door hen, die hem daar mochten zien. Nauwelijks had hij zich verwijderd, of de bezwijmde Altisidora, tot zich zelve gekomen, zeide tot haar gezellin : tHet zal noodig zijn de luit te brengen, want zonder twijfel wil Don
Quichote ons muziek schenken, en die zal niet kwaad zijn, daar zij van hem
komt.»
Zij gingen aanstonds de hertogin verhalen, wat er voorviel en van de luit,
om welke Don Quichote vroeg, en zij, bovenmate verheugd, sprak met den
hertog en met hare jonkvrouwen af, een grap met hem te hebben, die meer
lachwekkend dan nadeelig was, en zoo wachten zij met veel genoegen den nacht
af, die even spoedig kwam als de dag gekomen was, welken het hertogelijk
paar in smakelijke gesprekken met Don Quichote doorbracht ; de hertogin zond
dien dag wezenlijk en waarachtig een edelknaap uit, die in het bosch de betooverde rol had gespeeld van Dulcinea, naar Theresia Panza, met den brief
van haren man Sancho Panza en methet pak kleederen, dat hij had achtergelaten om het haar te zenden, terwijl zij hem belastte, haar een getrouw verhaal
terug te brengen van al zijn wedervaren met haar. Als dit geschied en het elf
uren in den nacht geworden was, vond Don Quichote een guitaar in zijn kamer;
hij stemde haar, deed het tralieraam open en merkte, dat er menschen in den
in den tuin liepen, en nadat hij haar zoo goed hij kon gestemd had, spuwde
en kuchte hij, waarop hij met een wat schorre, ofschoon zuivere stem, de volgende romance zong, welke hij zelf dien dag had vervaardigd :
Dikwijls heft de macht der liefde
De ziel uit al haar hengsels,
Door de ondeugd der lediggang,
Tot haar werktuig te nemen.
Maar het naaien en het stikken
En voortdurend bezigzijn,
Is een zeker tegenmiddel
Voor het gif der liefdesmart.
Voor kalme en ingeslagen meisjes,
Die eenmaal vrouwen willen worden,
Is eerbaarheid de bruidschat,
Die zelf haar lof verkondigt.
Dolende en galante ridders,
DON QUICHOTE.
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Willen gaarne met lichte vrouwen
Schertsen en genoegens smaken,
Met haar echter trouwen zij alleen.
Er is een liefde, die des morgens
Vreemdelingen snel vereenigt,
Maar even snel komt ook de avond,
En heeft de scheiding reeds plaats.
Zulk een plotseling opvlammende liefde,
Vandaag opwellend en morgen doovend,
Kan in de ziel geen
Scherpe beelden achterlaten.
Schildernij of schildering.
Kan niet scherp uitkomen,
En waar de eene schoonheid schittert,
Kan geen tweede zich vertoonen.
Dulcinea van Toboso
Is op den gladden spiegel mijner ziel
Zoo scherp afgeteekend
Dat geen hand haar beeld kan uitwisschen.
Standvastigheid wordt 't hoogst geschat
In den heeten strijd der liefde ;
Door haar werkt de liefde wonderen,
Zij voert de minnenden ten hemel !
Zoover was Don Quichote met zijn gezang gekomen, waarnaar de hertog en
de hertogin, Altisidora en bijna al de bewoners van het kasteel luisterden, toen
men onverwachts boven van een balkon, dat boven het tralieraam van Don
Quichote uitstak, een touw liet zakken, waaraan meer dan honderd schellen
vastgehecht waren, en onmiddellijk daarna stortte men een grooten zak met
katten naar beneden, die ook kleinere schelletjes aan haar staarten hadden gebonden. Zoo groot was het gedruisch der schellen en het gemauw der katten,
dat ofschoon de hertog en hertogin uitvinders geweest waren van de grap, het
hen echter ontstelde, en Don Quichote van schrik flauw viel. Het toeval wilde,
dat, twee of drie katten door het raam van zijn kamer binnen kwamen, en terwijl
zij heen en weder liepen, leek het alsof er een legioen duivels door liep. Zij
doofden de kaarsen uit, die in het vertrek brandden, en liepen te zoeken hoe
te ontsnappen. Het laten nederzakken en weder ophalen van het touw met de
groote schellen hield niet op ; het grootste gedeelte van de bewoners van het
kasteel, dat met de ware toedracht van dit geval niet bekend was, stond ontsteld enverbaasd. Don Quichote richtte zich overeind en zijn degen trekkende,
begon hij uit het tralievenster te stooten en luidkeels te roepen : (Weg kwaadaardige toovenaars : voort, toovergespuis ! ik ben Don Quichote van de Mancha,
tegen wien uw booze bedoelingen niets afdoen noch kracht hebben;, — en
zich wendend tot de katten, die door de kamer liepen, bracht hij haar vele
steken toe; zij snelden naar het tralieraam en sprongen er uit ; een echter, zich
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zoozeer vervolgd ziende door de degenstooten van Don Quichote, sprong in
zijn aangezicht en pakte zijn neus met haar klauwen en haar tanden, zoodat
Don Quichote van pijn zoo hard hij kon begon te schreeuwen. De hertog en
de hertogin, dit hoorende en benieuwd wat het kon zijn, snelden in allerijl naar
zijn kamer en haar met een looper openende, zagen zij den armen ridder vechtend uit al zijn macht, om de kat van zijn gelaat te trekken. Zij kwamen binnen
met lichten en zagen den ongelijken strijd ; de hertog schoot toe om hen te
scheiden en Don Quichote riep luid : (Niemand neme mij hem af! laat mij
handgemeen met dezen duivel, met dezen heksenmeester, met dezen toovenaar : ik zal hem man tegen man doen verstaan wien Don Quichote van de
Mancha is!'
Maar de kat, niets gevend om deze bedreigingen, knorde en hield beet. Eindelijk echter rukte de hertog haar af en smeet haar uit het venster ; Don Quichote bleef met een geschonden gezicht en niet zeer gaven neus, vol spijt, dat
men hem den strijd niet had laten ten einde brengen, dien hij zoo hardnekkig
voerde met dien boozen toovenaar. Men liet St. Janskruid-olie komen en Altisidora zelve met hare blanke handen verbond hem de wonde, en onder het
verbinden zeide zij met zachte stem tot hem : (Al die onheilen overkomen u,
versteende ridder, wegens de zonde uwer hardvochtigheid en halsstarrigheid, en
geve de Hemel, dat Sancho Panza, uw schildknaap, vergete zich te geeselen,
opdat die door u zoozeer beminde Dulcinea nimmer uit hare betoovering kome
en gij haar niet geniet, noch ten huwelijksbedde met haar gaat, tenminste zoolang ik, die u aanbid, leef.,
Op dit alles antwoordde Don Quichote geen woord, slaakte een diepen zucht,
en ging aanstonds naar bed, den hertog en hertogin dankend voor hun goedheid ; niet dat hij vrees voedde voor dat toover- en kattengespuis, maar omdat
hij de goede bedoeling had leeren kennen, waarmede zij hem te hulp waren
gekomen. De hertog en hertogin lieten hem in rust en verwijderden zich, vol

spijt over den slechten afloop van de grap, daar zij niet gedacht hadden, dat
dit avontuur zoo lastig en duur aan Don Quichote zou zijn te staan gekomen,
daar het hem vijf dagen kamer en bedhouding kostte, waarin hem een ander
avontuur overkwam, aardiger dan het verledene, doch dat zijn geschiedschrijver
nu niet wil vertellen, ten einde te snellen naar Sancho Panza, die zeer ijverig
en zeer geestig in zijn bestuur voortging.

HOOFDSTUK XLVII.
Waarin vervolgd wordt, hoe Sancho Panza zich in
zijn bestuur gedroeg.
De geschiedenis verhaalt, dat men Sancho Panza na de rechtspraak naar een
prachtig paleis bracht, waar in een groote zaal een koninklijke en zeer zindelijke tafel was aangericht ; en zoodra Sancho in de zaal trad, weêrklonken
hobo's en traden vier edelknapen toe om hem handwaschwater te reiken, dat
Sanhco met veel deftigheid ontving. De muziek hield op, Sancho ging zitten
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aan het hoofd van de tafel, want er was geen andere dan die stoel. Aan zijn
zijde ging een personage staan, die sedert bleek een arts te zijn, met een
baleinen staafje in de hand. Men lichtte een zeer prachtig wit servet op, waarmede de vruchten en een groote menigte schotels met verschillende spijzen
bedekt waren. Iemand, die een Godgeleerde scheen, sprak het gebed uit en
een edelknaap deed Sancho een servet om met kant omboord ; een ander, die
het ambt van hofmeester uitoefende, plaatste een schaal met vruchten voor
hem : maar nauwelijks had hij een mondvol gegeten, of de man met het stokje
tikte er mede op de schaal en men nam haar van voor hem weg met zeer
groote snelheid. De hofmeester evenwel bracht hem een andere met andere
spijzen : Sancho ging haar proeven : maar voor hij er aankwam en het geproefd
had, was het stokje er al aan geweest en een edelknaap had haar weggenomen
met evenveel vlugheid als die met de vruchten. Sancho, dit ziende, zat versteld, en allen aanziende, vroeg hij, of hij dat eten moest eten als een goochelspel ? Waarop de man met het stokje antwoordde : Er moet niet anders gegeten worden, mijnheer de gouverneur, dan gelijk hetgebruik en gewoonte is
op de andere eilanden, waar gouverneurs zijn. Ik, mijnheer, ben een arts en
ik word bezoldigd op dit eiland om zulks te wezen van zijn gouverneurs, en
ik pas op hun gezondheid veel meer dan op de mijne, nacht en dag studeerend
en de lichaamsgesteldheid van den gouverneur gadeslaande, ten einde te slagen
in hem te genezen, wanneer hij ziek wordt ; het voornaamste wat ik doe is
zijn middag- en avondmaaltijden bijwonen en hem te laten eten van wat mij
dunkt, dat hem past, en hem te ontnemen wat ik mij verbeeld, dat hem kwaad
moet doen en schadelijk wezen voor zijn maag; en zoo gebood ik de schaal
met vruchten weg te nemen, omdat zij ongemeen waterachtig zijn, en den
schotel met de andere spijzen gebood ik mede weg te nemen, omdat zij ongemeen heet was en vele specerijen bevatte, die den dorst vermeerderen : wie
veel drinkt doodt en verteert het grondvocht, waarin het leven bestaat.
«Dan zal die schotel met gebraden patrijzen, die daar staan en, naar mij
voorkomt, goed toebereid zijn, mij geen kwaad doen.'
Waarop de geneesheer antwoordde : «Die zal mijnheer de gouverneur niet
eten zoo lang ik in 't leven blijf.'

Wel waarom ? , vroeg Sancho.
En de arts antwoordde : Omdat onze meester Hippokrates, poolster en licht
der geneeskunde, in een zijner aphorismen zegt : omnis saturatio mala, perdicis
autem pessima : dat wil zeggen : elke verzadiging is kwaad, maar die door patrijzen het ergst.»
GAls dat zoo is,» zeide Sancho, slaat dan mijnheer de doctor zien, welke
van al de spijzen, die hier op tafel staan, mij het meeste baat en het minste
schade zal doen, en laat mij er van eten zonder dat gij er met uw stok op
slaat, want, bij het leven van den gouverneur, ik sterf van honger, en mij eten
te weigeren zal mij, ondanks mijnheer den dokter en hoe hij ook prate, het
leven eer ontnemen dan het verlengen.»
cU heeft gelijk, mijnheer de gouverneur,' antwoordde de arts, ten derhalve

komt het mij voor, dat u niet moet eten van die gestoofde konijnen, die daar
staan, want dat is een moeilijkverteerbaar eten ; van dat kalfsvleesch, indien
het niet gebraden en met een dikke saus was, zou men nog kunnen proeven,
maar nu kan dat niet.'
En Sancho zeide : «Die groote schotel, die daar verder staat te dampen,
dunkt mij, dat een potpourri is en om de verscheidenheid van zaken, die er
.,
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in zulke potpourri's is, kan ik niet missen er een te treffen, welke mij smaakt
en nuttig is.,
gAbsith zeide de geneesheer, overre van ons zulk een booze gedachte ! er
is geen ding in de wereld van slechter vertering dan een pot-jbourri. Houd de
potpourri's voor de kanunniken, of voor de rectors van Latijnsche scholen,
of voor de boerenbruiloften, en laten zij er de tafels van de gouverneurs van
vrijhouden, waarop alles wat uitmunt en wat sierlijk is, moet voortkomen ; de
reden is, dat steeds en voor iedereen en door iedereen meer geacht worden
de eenvoudige artsenijen, dan de samengestelde, want in de eenvoudige kan
men niet dwalen en in de samengestelde wel, door de hoeveelheid te veranderen der zaken, waaruit zij zijn samengesteld ; maar wat ik weet, dat mijnheer de gouverneur thans moet eten, om zijn gezondheid te bewaren en die te
versterken, is een honderdtal dunne prouweltjes en een paar dunne sneedjes
kwee, die u de maag goeddoen en de spijsvertering bevorderen.)
Toen Sancho dit hoorde, ging hij tegen den rug van zijn stoel liggen, keek
den arts strak aan en vroeg hem met ernstige stem, hoe hij heette en waar
hij gestudeerd had?
Waarop hij antwoordde : (Ik, mijnheer de gouverneur, heet Doctor Pedro
Recio van Agaero, en ik ben afkomstig uit een dorp genaamd Tirteafuera, dat
ligt tusschen Caracuel en Almod6bar del Campo, en ik bezit den graad van
Doctor van de Hoogeschool van Ossuna.)
Waarop Sancho antwoordde, in toom ontstoken : „Welnu, mijnheer doctor
Pedro Recio, dwarskop, afkomstig uit Tirteafuera, een dorp, dat ligt aan de
rechterhand als wij gaan van Caracuel naar Almodóbar del Campo, gepromoveerd te Ossuna, pak u dadelijk weg van hier, of ik zweer bij de zon, dat ik
ten knuppel neem, en er door knuppelslagen, met u te beginnen, geen arts
meer zal overblijven op het heele eiland ; ten minste van hen, die weetnieten
zijn, want voor de wijze, voorzichtige en verstandige artsen zal ik mij ter aarde
buigen en hen vereeren als goddelijke personen. Maar ik zeg nog eens, dat
Pedro Recio van hier moet gaan, of ik zal dezen stoel nemen, waarop ik zit,
en hem stukslaan aan zijn kop ; en laat men er mij maar rekenschap van vragen, ik zal mij verontschuldigen met te zeggen, dat ik God een dienst deed
met een boozen arts te dooden, een beul van den staat ; geef mij te eten, of
neem anders uw gouverneurschap maar mee, want een ambt, dat zijn meester
geen eten geeft, is geen peulschil waard.)
De doctor ontstelde, toen hij den gouverneur zoo vertoornd zag en wilde
zich uit de zaal maken, maar op datzelfde oogenblik klonk er een posthoorn
op straat en de hofmeester, het venster naderende, wendde zich om en zeide :
,,Er komt een postbode van den hertog, mijnen heer : hij zal zeker een brief
van belang brengen.»
De postbode kwam zweetend en verschrikt binnen, en een brief uit zijn
borst halende, stelde hij hem den gouverneur ter hand en Sancho gaf hem aan
den hofmeester, wien hij gebood het adres te lezen, dat aldus luidde : „Aan
Don Sancho Panza, gouverneur van het eiland Barataria, in eigen handen of
in die van zijn geheimschrijver ? * — en een van hen die aanwezig waren, antwoordde : eIk, mijnheer, want ik kan lezen en schrijven, en ik ben een
Biscajer.)
(Met dat toevoegsel,' zeide Sancho, „kunt gij wel geheimschrijver van den
keizer zelf zijn ; open dien brief en zie wat hij inhoudt."
Dit deed de pasgeboren geheimschrijver, en nadat hij gelezen had wat er in
.
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stond, zeide hij, dat het een zaak was om onder vier oogen te behandelen.
Sancho gelastte de zaal te ontruimen en dat er niem and in bleef dan de geheimschrijver en de hofmeester, en de overigen met den arts gingen heen ; daarop las de geheimschrijver den brief, die aldus luidde:
«Ter mijner kennisse is gekomen, mijnheer Don Sancho Panza, dat eenige
vijanden van mij en van dit eiland er een woedenden aanval op zullen beproeven, ik weet niet welken nacht : gij behoort te waken en bij de hand te zijn,
opdat men u niet onverhoeds overvalle. Ik weet ook door betrouwbare spionnen, dat er in deze stad vier verkleede lieden gekomen zijn om u het leven te
benemen, omdat men uw vernuft schroomt : open uw oogen en zie toe wie u
komt spreken en eet niets van wat men u aanbiedt. Ik zal zorg dragen u te
hulp te komen, wanneer gij u in moeite bevindt, en gij zult in alles handelen
zooals van uw verstand verwacht wordt. Van hier, den zestienden Augustus,
te vier ure des morgens. Uw vriend, de hertog.'
Sancho stond versteld en hetzelfde toonden ook de omstanders te zijn, en
zich tot den hofmeester wendende, zeide hij : `Wat nu gedaan moet worden, en
het moet aanstonds geschieden, is doctor Pedro Recio in een gevangenhok te
zetten, want als iemand mij moet dooden, moet hij het zijn, en dat wel met
zulk een langzamen en ergen dood als den hongerdood. s
«Bovendien,.' zeide de hofmeester, «dunkt mij, dat u niet moet eten van alles
wat hier op tafel staat, want het is aangeboden door zekere nonnen, en gelijk
men pleegt te zeggen : achter het kruis staat de duivel.,
«Dat ontken ik niet,' antwoordde Sancho : «geef mij voor het oogenblik
maar een stuk brood en een pond of vier druiven, want daarin kan geen vergif zitten : ik kan toch inderdaad mijn gang niet gaan zonder eten ; en als wij
klaar moeten zijn voor die veldslagen, die ons bedreigen, zal het noodig zijn,
dat wij goed gevoed zijn, want de ingewanden dragen het hart en niet het hart
de ingewanden. En gij, geheimschrijver, antwoord den hertog, mijnen heer, en
zeg hem, dat wat hij beveelt gebeuren zal, gelijk hij het beveelt, zonder dat er
een stip aan ontbreekt ; geef van mijnentwege een kushand aan mevrouw de
hertogin en dat ik haar smeek om niet te vergeten, door een bijzonderen bode
mijn brief en mijn pak te zenden aan mijn vrouw Theresia Panza, want daarmede zal ik een groote gunst ontvangen, en ik zal zorg dragen haar van dienst
te zijn in alles wat mijn krachten vermogen ; in 't voorbijgaan kunt gij er een
kushand insluiten voor mijnheer Don Quichote van de Mancha, opdat hij zie,
dat ik dankbaar voor zijn brood ben ; en gij kunt er als een goede geheimschrijver en goede Biscajer alles bijvoegen wat gij moogt willen en het best te
pas komt ; neemt nu de tafel af en geeft mij te eten, want ik zal het wel schikken met alle spionnen en moordenaars en toovenaars, als zij mij en mijn eiland
overvallen.
Hierop trad een edelknaap binnen en zeide : „Hier is een boer, die Uwe.
Hoogheid verlangt te spreken over een zaak, naar hij zegt, van veel belang.'
«Een vreemd geval is dat,s zeide Sancho, «van die menschen met zaken
is het mogelijk, dat zij zoo gek zijn, om niet in te zien, dat dergelijke uren als
deze er geen zijn, waarop zij moeten komen met zaken ? Zijn soms. wij, gouverneurs, wij, die rechters zijn, geen menschen van vleesch en been ? en is het
niet noodig, dat men ons zooveel tijd laat rusten, als de noodzakelijkheid vereischt, of willen zij, dat wij gemaakt zijn van marmer ? Bij den Hemel en mijn
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geweten, duurt mijn regeering lang (en zij zal niet lang duren naar het mij duidelijk wordt), dan sla ik meer dan één man met zaken in de boeien. Maar zeg
nu maar aan dien goeden man, dat hij binnenkomt, maar let eerst op, of hij
ook een van de spionnen is, of een moordenaar.
. «Neen, mijnheer,» antwoordde de edelknaap ; ,,want hij lijkt een lummel, en
Ik weet weinig, of hij is zoo goed als brood.
«Gij behoeft niet te vreezen,) zeide de hofmeester «want hier zijn wij allen.»
«Zou het mogelijk zijn,hofmeester,» zeide Sancho, t dat ik thans, nu doctor
ets at, dat wat woog en stevig was, al was het maar
Recio hier niet is, iets
Pen stuk brood en een uit ?>
Van avond, aan den avonddisch, zal het ontbrekende van het middagmaal
worden vergoed, en u zal voldaan en tevreden zijn, hernam de hofmeester.
«De hemel geve het ! s antwoordde Sancho, en hierop trad de boer binnen,
die een zeer goed voorkomen had, en op duizend mijlen afstand kon men aan
hem zien,dat hij goed was en een goede ziel. Het eerste wat hij sprak was:
«Wie is hier mijnheer de gouverneur ?>
t Wie anders zou het wezen.' antwoordde de geheimschrijver, dan die op
den stoel is gezeten.»
«Dan verneder ikmij in zijn tegenwoordigheid, zeide de boer, en neder.*
knielende, verzocht hij zijn hand om die te kussen. Sancho weigerde haar en
gebood dat hij zou opstaan en zeggen wat hij begeerde ? De boer deed zulks
en zeide : «Mijnheer,ik ben een boer, geboren te Michaël Turra, een plaats,
die twee mijlen van Ciudad Real ligt.
«Hebben wij hier een tweeden Tirteafuera ? riep Sancho : c zeg eens, broeder,
wat ik u kan zeggen is, dat ik Michaël Turra heel goed ken, het ligt niet zeer
ver van mijn dorp.'
Het geval is dan, mijnheer,> vervolgde . de boer, cdat ik door Gods barm.

hartigheid in alle eer en deugd getrouwd ben in de Heilige Roomsch-Katho-

lieke Kerk. Ik heb twee zonen student; de jongste studeert voor baccalaurens
en de oudste voor licenciaat ; ik ben een weduwnaar want mijn vrouw stierf, of
om beter te zeggen mij doodde haar een slechte arts, die haar purgeerde terwijl
zij zwanger was, en had het God behaagd, dat het kindje geboren ware en een
jongen geweest, dan zou ik hem voor dokter hebben laten studeeren, opdat hij
zijn broeders, den baccalaurens en den licenciaat, niet zoude benijden.
„Zoodat," zeide Sancho, „als uw vrouw niet gestorven of vermoord was gij
thans geen weduwnaar zoudt zijn."
„Neen, mijnheer," antwoordde de boer.
„Wij zijnver gevorderd," hervatte Sancho, ,,voorwaarts, broeder, want het is
eer slapenstijd, dan om zaken af te doen."
„Ik zeg dan," vervolgde de boer, „dat mijn zoon, die baccalaurens moet
worden, in hetzelfde dorp verliefd raakte op een meisje, genaamd Clara Perlerina, dochter van Andres Perlerino, een zeer rijken boer ; en die naam van
Perlerinen komt hun niet van een hofstede of ander familiegoed, maar omdat
allen van die familie paralytisch (perlaticos) zijn en om den naam te verbeteren,
noemt men hen Perlerinen, ofschoon, om de waarheid te zeggen, de juffrouw
is als een Oostersche parel, en van de rechterzijde bekeken lijkt zij een bloem
des velds ; van de linker niet zoozeer, omdat haar daar het oog ontbreekt, dat
met de kinderpokken uitzwoer : ook zijn de putten in haar gezicht talrijk en
groot, maar zij, die van haar houden, zeggen, dat het geen putten zijn, maar graf
waarin de zielen harer minnaars begraven worden. Zij is zoo zindelijk,-tomben,
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dat zij, om haar aangezicht niet te bezoedelen, haar neus, gelijk men zegt, in
den wind steekt, zoodat het niet anders schijnt, of hij ontvlucht haar mond, en
toch ziet zij er uitermate goed uit, want zij heeft een grooten mond, en als hij
geen tien of twaalf tanden en kiezen miste, kon hij doorgaan en op één rij
§taan onder de bestgevormden. Van hare lippen heb ik niets te zeggen, want
die zijn zoo dun en fijn, dat, als het gebruikelijk was lippen op te winden, men
er een kluwen van zou kunnen maken : maar daar zij een andere kleur hebben
dan die, welke men gewoonlijk bij lippen vindt, schijnen zij wonderbaar, want
zij zijn gespikkeld blauw en groen en meloenkleurig. Mijnheer de gouverneur
vergeef mij, dat ik zoo tot in kleine bijzonderheden de begaafdheden afschilder
van haar die eindelijk en ten laatste mijn dochter moet worden, want ik houd
veel van haar en zij komt mij niet kwaad voor.'
,,Schilder wat gij goedvindt," zeide Sancho : „ik schep vermaak in de schil
uw afbeelding."ik gegeten, dan zou er geen beter nagerecht voor mij zijn dan-derij,nha
uw afbeelding."
„Zij is wel tot uwen dienst," antwoordde de boer ; „maar er zal een tijd konen, waarin wij iets zullen zijn, al zijn wij nu nog niets, en ik zeg, mijnheer,
dat als ik hare bevalligheid en de lengte van haar lichaam kon afschilderen, het
een bewonderenswaardige zaak zou zijn, maar dat kan niet, om reden, dat zij
kromgegroeid is en een hoogen rug heeft, en hare knieën zitten tegen haar
'mond ; intusschen kan men heel goed zien, dat, als zij zich kon oprichten, zij
-met haar hoofd tegen het dak zou stooten, en zij zou reeds de hand van trouw
aan mijn baccalaurens hebben geschonken, maar zij kan haar niet uitstrekken,
want zij is stijf: toch herkent men aan haar lange uitgeholde nagels hare schoonbeid en welgevormdheid."
„Het is goed," zeide Sancho ; „en houd in het oog, broeder, dat gij haar nu
hebt geschilderd van het hoofd tot de voeten : wat begeert gij thans ? en kom
ter zake, zonder omwegen, noch bijvoeging of aanhangsels."
„Ik zou willen, mijnheer," antwoordde de boer, ,,dat u mij de gunst bewees,
mij een aanbevelingsbrief te geven voor den schoonvader, hem smeekende, zoo
goed te willen zijn, dat dit huwelijk plaats hebbe, want wij zijn niet ongelijk
bedeeld in de goederen der fortuin, noch in die der natuur; om u de waarheid
te zeggen, mijnheer de gouverneur, mijn zoon is bezeten, en er gaat geen dag
voorbij, dat de booze geesten hem niet drie- of viermaal kwellen ; en van een
vuur te zí'jn gevallen is zijn aangezicht zoo gerimpeld als perkament-malinhet
en zijn zijn oogen wat tranig en druiperig; maar hij heeft een karakter als een
engel, en als hij zichzelven niet sloeg en vuistslagen gaf, was hij een heilige."
„Verlangt gij nog iets anders, goede man ?" hervatte Sancho.
„Ik zou nog wel iets anders verlangen," hernam de boer, „maar ik durf het
niet zeggen ; maar komaan, het moet toch niet op mijn hart liggen smoren, het
ga hoe het ga ! Ik zeg, mijnheer, dat ik zou wenschen, dat u mij driehonderd
bf zeshonderd ducaten gaf, tot vermeerdering van de huwelijksgift van mijn
baccalaurens ; ik meen tot ondersteuning in het opzetten van zijn huishouden,
want, in 't kort, zij moeten leven op zich zelven, zonder onderworpen te zijn
aan de inmenging hunner schoonouders."
„Zie eens, of gij nog iets anders verlangt," zeide Sancho, „en laat niet na het
te zeggen uit verlegenheid of uit schaamte."
„Neen, inderdaad," antwoordde de boer : en nauwelijks had hij dit gezegd, of
de gouverneur opstaande greep den stoel, waarop hij gezeten was en zeide : „Ik

zweer bij Dien gij weet, Don vlegel, boer en onbezonnen kerel, dat, als gij niet
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heengaat en u aanstonds uit mijn tegenwoordigheid verwijdert, ik u met dezen
stoel een gat in uw kop sla. Schelm van een hoerekind, schilder van den duivel zelven, komt gij op dit uur mijom zeshonderd ducaten vragen? en waar
heb ik ze, stinkert ? en waarom zou iik ze u geven, al had ik ze, guit en gek?
en wat geef ik om Michaël Turra en om het geheele geslacht der Perlerinen ?
Ga van mij weg, zeg ik, of zoo niet, bij het leven van den hertog, mijnen lieer,
ik doe wat ik gezegd heb. Gij moet niet zijn van Michaël Turra, maar een
schelm, dien, om mij te verzoeken, de hel herwaarts heeft gezonden. Zeg mij,
wreedaard, ik ben nog geen anderhalven dag gouverneur en reeds wilt gij, dat
ik zeshonderd ducaten heb !"
De hofmeester gaf den boer een wenk dat hij uit de zaal zou gaan, en deze
deed dit, met hangend hoofd en schijnbaar bang, dat de gouverneur zijn toorn in
in daden zon betoonen, want de lummel wist zijn rol zeer goed te spelen.
Maar laat ons Sancho in zijn toorn laten, en de vrede keere terug in de dans
laten wij ons wenden tot Don Quichote, dien wij verlieten met een-partij,en
verbonden gezicht en geheeld wordende van de kattenwonden, van welke hij
in geen acht dagen genezen werd ; op een van welke hem gebeurde wat Sidi
Hamed belooft te verhalen met de nauwkeurigheid en waarheid, waarmede hij
1e dingen dezer geschiedenis gewoon is te vertellen, hoe gering zij ook zijn
mogen.

HOOFDSTUK XLVIII.
Van hetgeen Don Quichote overkwam met Donna Rodriguez,
de gezelschapsdame der hertogin, met andere gebeurtenissen, hare beschrijving en eeuwige
gedachtenis waardig.
Bovenmate treurig en zwaarmoedig was de erg gewonde Don Quichote, met
verbonden gezicht en geteekend, niet door de hand Gods, maar door de klauwen
eener kat: rampen verbonden aan de dolende ridderschap. Zes dagen was hij
zonder uit zijn kamer te gaan, en op zekeren nacht, terwijl hij wakker was en
nietslapen kon, denkende aan zijn ongelukken en aan de vervolging van
Altisidora, merkte hij, dat men met een sleutel de deur zijner kamer opende,
en aanstonds verbeeldde hij zich, dat de verliefde jonkvrouw zijn eerbaarheid
kwam aanranden en hem in de gelegenheid brengen om te falen in de trouw,
welke hij moest houden aan zijn meesteres Dulcinea van Toboso. (Neen,) zeide
hij, geloovende wat hij zich inbeeldde, (en dat met een stem, die gehoord kon
worden), «de grootste schoonheid der aarde kan niet maken, dat ik ophoud
haar te aanbidden, die ik geprent heb midden in mijn hart en in het verborgenste mijner ingewanden, hetzij gij, o meesteresse, veranderd zijt in een boerin,
hetzij in een nymph van de gulden Taag, weefsels wevend, uit goud en gesponnen zijde samengesteld, hetzij Merlin of Montesinos u houden waar zij
willen, want alom zijt gij de mijne en immer ben ik geweest en moet ik zijn
de uwe.»
Te gelijk met het einde dezer woorden ging de deur open. Hij ging overeind
.,
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staan in zijn bed, van boven tot onder gewikkeld in een sprei van geel satijn,
een slaapmuts op het hoofd en het gezicht en de knevels verbonden : het ge
wegens de krabben, en de knevels, opdat zij niet slap zouden worden en-zicht
gaan hangen
gaan hangen ; in welk gewaad hij het zonderlingste spook leek, dat men zich
kon voorstellen. Hij vestigde zijn oogen op de deur, en toen hij de deemoedige
en bedroefde Altisidora, er door binnen hoopte te zien komen zag hij een zeer
eerbiedwaardige dame binnentreden met een gezoomde witte muts, zoo lang,
dat zij haar van het hoofd tot de voeten- bedekte en omsluierde. Tusschen de
vingers harer linkerhand droeg zij een brandende halve kaars en met de rechter
beschutte zij zich, opdat het .licht niet in hare oogen scheen, welke een zeer
groote bril bedekte ; zij kwam zachtjes aan en bewoog hare voeten nauwelijks.
Don Quichote staarde haar aan van uit zijn kijktoren, en toen hij haar tooi
zag en haar stilzwijgen opmerkte, dacht hij, dat de een of andere heks of
tooverkol in dat gewaad hem een leelijke streek kwam spelen, en hij begon
zich in allerijl te kruisen. De verschijning naderde, en toen zij in het midden
van het vertrek gekomen was, sloeg zij hare oogen op en zag den spoed, waarmede Don Quichote kruisen over zich stond te maken; en was hij verschrikt,
zulk een figuur te zien, zij stond verbaasd op het zien der zijne, want zoodra
zij hem zag, zoo lang en zoo geel, met de sprei en de zwachtels, die hem misvormden, gaf zij een grooten schreeuw, roepende : « Hemel ! wat zie ik ? en
van schrik viel de waskaars uit hare handen, en toen zij zich in het duister
zag, wendde zij den rug om heen te gaan, en van vrees struikelde zij over
hare japon en viel zoo lang als zij was op den grond. Don Quichote begon
,

,

vol angst te roepen : «Ik bezweer u, spook, of wat gij zijn moogt ! dat gij mij

zegt, wie gij zijt, en dat men mij zegge, wat gij van mij begeert? Zijt gij een
ziel uit het vagevuur, zeg het mij : ik zal alles voor u doen, wat mijn krachten
vermogen, want ik ben een katholiek Christen en genegen wel te doen aan de
gansche wereld : daarom trad ik in de orde der dolende ridderschap, waarvan
ik lid ben en wier roeping zich zelfs tot het weldoen aan de zielen des vage-.
vuurs ultstrekt.
De ontstelde dame, zich hoorende bezweren, maakte uit hare eigen vrees die
van Don Quichote op en met een droevige en doffe stem antwoordde zij hem:
«Mijnheer Don Quichote, (als u soms Don Quichote is), ik ben geen spook,
noch een verschijning, noch een ziel uit het vagevuur, zooals u moet gedacht
hebben, maar Donna Rodriguez de dame van mevrouw de hertogin, en ik kom
met een leed van de soort, welke u pleegt te herstellen, tot uwe Hoogheid.»
«Zeg mij, mevrouw Donna Rodriguez,» zeide Don Quichote, «komt u soms,
eenige koppelarij drijven ? want dan laat ik u weten, dat ik voor niemand deug,.
dank zij de onvergetelijkelijke schoonheid mijner meesteres Dulcinea van Toboso>
Ik zeg kortom, mevrouw Donna Rodriguez, dat als u maar elke verliefde bood
spaart en op zijde laat, gij uw kaars weder aan kunt gaan steken en dan-schap
terugkomen, dan zullen wij over alles praten, wat gij maar wilt en wat u het
aangenaamste wezen kan, uitgezonderd, gelijk ik zeg, alle liefdewekkende
fraaiigheden.
„Ik een boodschap van iemand, mijnheer ?" antwoordde de gezelschapsdame
„u kent mij weinig, en ik ben ook nog niet van zulk een gevorderden leeftijd,
dat ik mijn toevlucht neem tot dergelijke kinderachtigheden, want mijn ziel:
zit, Goddank ! in mijn vleesch en al mijn tanden en kiezen in mijn mond,
behalve eenige weinige, die mij zinkings hebben weggenomen, welke in dit land
van Arragon zoo heerschen. Maar wacht mij een oogera blik ! ik ga mijn kaars
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aansteken en kom in een oogenblik terug om u mijn rampen te verhalen, als
den hersteller van alle rampen der wereld.
En zonder antwoord te wachten verliet zij de kamer, waar Don Quichote haar
bedaard en peinzend bleef afwachten. Aanstonds overvielen hem duizend gedachten betrekkelijk dat nieuwe avontuur ; het kwam hem een slechte daad en
erger denkbeeld voor, zich in gevaar te stellen om zijner meesteresse de beloofde
trouw te verbreken ; en hij sprak tot zichzelven : (Wie weet, of de duivel, die slim en
listig is, mij heden niet met een gezelschapsdame zal willen bedriegen, wat hij niet
heeft kunnen doen met keizerinnen, koninginnen, hertoginnen, markgravinnen
en gravinnen : ik heb toch dikwijls hooren zeggen en van vele verstandige lieden, dat hij, als hij kan, u haar eer platneuzig dan arendsneuzig zal geven ; en
wie weet of deze eenzaamheid, deze gelegenheid en deze stilte mijn slapende
begeerten niet zullen wekken en maken, dat ik op mijn jaren kom te vallen,
waar ik nooit heb gestruikeld: en in dergelijke gevallen iis het beter te vluchten dan den strijd af te wachten. Maar ik moet niet bij mijn verstand zijn,
dat ik
i zulke buitensporigheden zeg en denk, want het is niet mogelijk, dat een
witgemutste, breede en gebrilde gezelschapsdame een onkuische gedachte kan
doen ontstaan en opwekken in het snoodste gemoed der wereld. Is er soms
Bene gezelschapsdame in de wereld, die goed in het vleesch is? is er soms eéne
gezelschapsdame op aarde, die niet onbescheiden is, leugenachtig en vol kuren ? weg dan, gezelschapsjufferschaar, onnut voor eenig menschelijk vermaak
o hoe wel deed die dame, van welke men zegt, dat zij twee gezelschapsdamespoppen had, met hare brillen en naaikussens, aan het hoofdeinde harer staatsiezaal, die als het ware zaten te werken ; die beelden dienden haar even goed
om staatsie aan de zaal bij te zetten als wezenlijke gezelschapsdames.»
En dit zeggende, sprong hij uit zijn bed met het voornemen om de deur te
sluiten en mevrouw Rodriguez niet binnen te laten komen ; maar toen hij
kwam, om haar toe te doen, was mevrouw Rodriguez reeds teruggekeerd met
een brandende kaars, en toen zij Don Quichote van meer nabij zag, gewikkeld
in de sprei, met de zwachtels en slaapmuts schrikte zij opnienw, en wel twee
passen achteruitgaande, zeide zij : cZijn wij veilig, mijnheer de ridder ? want ik
houd het voor geen heel ordentelijk teeken, dat u uit uw bed zijt opgestaan.
«Datzelfde moet ik u vragen, mevrouw, c antwoordde Don Quichote : „en dus
vraag ik, of ik zeker zal zijn van niet aangerand en overweldigd te worden ?»
i Van wie of aan wie vraagt gij de zekerheid, mijnheer de ridder ? antwoordde de gezelschapsdame.
«Aan u en van u vraag ik die,' hervatte Don Quichote, (want ik ben niet
van marmer, noch gij van brons, en het is nu geen tien uren 's morgens, maar
middernacht en zelfs een weinig meer, naar ik mij verbeeld, en in een meer
besloten en verborgen vertrek, dan de spelonk moest wezen, waarin de verraderlijke en vermetele Aeneas de schoone en beklagenswaardige Dido onteerde.
Maargeef., mevrouw, uwe hand, want ik begeer geen grootere zekerheid,
intogenheid en eerbaarheid en die, welke die zeer eerbiedwaardan die miner ntogenheid
dige muts aanbiedt ; en dit zeggende _ kuste hij hare rechterhand en vatte
die met de zijne, terwijl zij ze hem gaf met gelijke plechtigheden. Hier maakt
Sidi Hamed eene parenthesis en zegt, dat hij, bij Mohamed ! om hen beiden,
elkander zoo vasthoudende en vereenigd, van de deur naar het bed te ziengaan, den besten mantel zou geven van de twee, die hij had. Eindelijk stapte
Don Quichote in zijn bed en Donna Rodriguez ging zitten op een stoel eenigszins van het bed verwijderd, noch hare bril noch hare waskaars afleggende..
,
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Don Quichote dekte zich toe en kroop geheel weg, niets meer dan zijn gelaat
onbedekt latende ; en nadat beiden stil geworden waren, was Don Quichote
de eerste, die de stilte verbrak, zeggende : «Mevrouw Donna Rodriguez, u kan
nu uw mond ontsnoeren en alles vertellen wat gij op uw bezorgd hart hebt en
in uw droevige ingewanden en het zal van mij aangehoord worden met kuische
-goren en verholpen met medelijdende daden.'
«Daar ben ik van overtuigd," antwoordde de gezelschapsdame, twant van
het edele en behagelijke voorkomen van Uwe Hoogheid kon men niets anders
verwachten dan zulk een Christelijk antwoord. Het geval is dan, mijnheer Don
Quichote, dat, ofschoon u mij ziet zitten op dezen stoel, midden in het koninkrijk van Arragon en in het gewaad eener vernietigde en rondzwervende gezel
ik afkomstig
dat zich gekruist
heeft ben uit Asturië, van Oviedo, en van een geslacht,-schapdme,
dat zich gekruist heeft met vele der besten dier provincie; maar mijn slechte
ortuin en de zorgeloosheid mijner ouders, die arm werden voor den tijd, zon
te weten hoe of wat, brachten mij in de hofstad van Madrid, waar mijn-der
ouders mij in vredes naam en om grootere ongelukken te voorkomen, brachten
éom als linnenjuffrouw te dienen bij een aanzienlijke dame : u moet weten, dat
in het maken van dameshandwerken en in het linnennaaien, niemand mij voorbij heeft gestreefd in mijn gansche leven. Mijn ouders lieten mij in mijn dienst
,en keerden naar hun land weder, en van daar moeten zij weinige jaren later
naar den hemel gegaan zijn, want zij waren bovenmate goed en katholieke
Christenen. Ik bleef een wees en gebonden aan het ellendig loon en de bekrompen fooien, die aan zulke dienstmeisjes in een paleis gegeven worden : en
in dien tijd werd, zonder dat ik er aanleiding toe gaf, een schildknecht des
huizes op mij verliefd, een man reeds van jaren, gebaard en deftig van voorkomen, en bovenal even goed edelman als de koning, want hij was een bergman. Wij dreven onze liefde niet zoo geheim, of zij kwam ter kennis mijner
meesteres, die om wederzijdsche praatjes te voorkomen, ons trouwen deed onder
het schut en scherm der Heilige Moeder de Roomsch-Katholieke Kerk : uit
welk huwelijk een dochter geboren werd om aan mijn geluk een einde te maken, in geval ik het had ; niet, dat ik in de kraam stierf, welke voorspoedig en
op haar tijd plaats had, maar omdat korten tijd daarna mijn echtgenoot stierf
van een zekeren schrik, dien hij kreeg; waarover, als ik thans gelegenheid had
om het u te vertellen, ik weet, dat u zich zou verwonderen : en hierop
begon zij bitter te schreien en zeide: «Vergeef mij, mijnheer Don Quichote:
ik kan het niet helpen, maar telkens als ik aan mijn droevig noodlot denk,
-schieten mijn oogen vol tranen. Hemel ! met wat een deftigheid reed hij mijn
meesteres achter zich op een krachtig muildier, zoo zwart als git : want in dien
tijd gebruikte men geen koetsen of draagstoelen, zooals men thans gebruikt, en
de mevrouwen reden achterop bij hare schildknapen. Dit tenminste kan ik niet
nalaten te vertellen, want daaruit blijkt de welgemanierdheid en nauwkeurigheid
-van mijn goeden man. Bij het inkomen van de St. Jakobstraat te Madrid, die
eenigszins nauw is, kwam een Hofmaarschalk uit, met twee boden voor zich uit, en
.noodra mijn goede schildknaap hem zag, wendde hij de teugels van het muildier, blijk
gevende van om te keeren ten einde hem te begeleiden. Mijn meesteres, die achterop
zat, sprak hem zachtjes toe : «Wat doet gij, ongelukkige ? ziet gij niet, dat ik hier
:ben ?» — De Maarschalk hield hoffelijk de teugels van zijn paard in en zeide
tot hem : «Vervolg, mijnheer, uwen weg, want ik ben degene die mevrouw
Donna Cassilda moet begeleiden: — want zoo was de naam mijner meesteres.
Evenwel hield mijn man vol, met zijn muts in de hand, om den Maarschalk te
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willen vergezellen. Mijn mevrouw, dit ziende, kreeg, vol van toorn en spijt, eene
dikke speld, ja ik geloof een priem, uit haar koker, en stak hem dien in de
ledenera, zoodat mijn man een luiden schreeuw gaf en zijn lichaam zoozeer ver
dat hij met zijn meesteres op den grond viel. Hare twee lakeien schoten-wrong,
toe om haar op te helpen en hetzelfde deed de Maarschalk met zijn boden..
De heele poort van Guadalachara was in opschudding, ik meen het lompe volk,
dat daar stond. Mijn meesteres ging te voet heen, en mijn man nam zijn toevlucht in het huis van een barbier, zeggende, dat zijn ingewanden door en door
gestoken waren. De hoffelijkheid van mijn echtgenoot werd ruchtbaar, zoozeer
dat de jongens hem naliepen op de straat, en zoowel daarom, als omdat hij
eenigszins bijziende was, gaf mevrouw de hertogin hem zijn ontslag, van spijt
waarover ik het er zonder eenigen twijfel voor houd, dat de ziekte van zijn dood
ontstaan is. Ik bleef weduwe en zonder bescherming en met een dochter, die
toenam in schoonheid als het schuim van de zee. Eindelijk, daar ik den naam
had van een groote naaister, wilde mevrouw de hertogin, die pas getrouwd was
met mijnheer den hertog, mij met zich medenemen naar dit koninkrijk van
Arragon en mijn dochter evenzeer, alwaar mettertijd mijne dochter opgroeide,
en met haar al de bevalligheid der wereld ; zij zingt als een leeuwerik, zij danst
als de gedachte, zij springt alsof zij gek was, zij leest en schrijft als een schoolmeester en zij rekent als een gierigaard ; van hare zindelijkheid zeg ik niets,
want het stoomend water is niet zindelijker, en zij moet nu, als ik mij goed
herinner, zestien jaren, vijf maanden en drie dagen oud zijn, niets meer of minder. Kortom, op dit mijn meisje raakte de zoon van een zeer rijken landman
verliefd, die op een dorp woont van mijnheer den hertog, niet heel ver van
hier. Om kort te gaan, ik weet niet hoe of wat, zij werden het eens, en onder
verzekering van haar echtgenoot te zullen wezen, fopte hij mijn dochter en wil
zijn woord niet houden : en ofschoon mijnheer de hertog het weet, want ik heb
mij bij hem beklaagd, niet ééns, maar meermalen, en hem verzocht, dat hij zou
bevelen, dat die boer mijn dochter trouwde, heeft hij er geen ooren naar en
wil op zijn best naar mij luisteren ; en de reden is, dat, daar de vader van den
bedrieger zoo rijk is en hem geld leent en hem bij tijden borg blijft voor zijn
speelschulden, wil hij hem geen ongenoegen of verdriet aandoen in eenigerlei
opzicht. Ik zou nu wenschen, mijnheer, dat u op u nam om dit ongelijk te
herstellen, hetzij in der minne, hetzij met de wapens, want, naar de geheele wereld zegt, werd u er in geboren om ze te herstellen, om het onrecht recht te
buigen en om de ellendigen te beschermen ; stel u dus voor, dat mijn dochter
een wees is, hare lieftalligheid hare jonkheid, met al de begaafdheden, die ik
gezegd heb, dat zij bezit, want bij God en mijn geweten ! van al de jonkvrouwen,
die mevrouw heeft, is er geene, die aan de zool van haar schoen komt ; en eene,.
die men Altisidora noemt, en die zij houden voor de vrijmoedigste en knapste,
komt er, vergeleken met mijn dochter, op geen twee mijlen nabij ; want u moet
weten, mijnheer, dat alles geen goud is wat er blinkt : de Altisidora toch heeft
meer verwaandheid dan schoonheid, en is meer vrijpostig dan ingetogen ; bovendien is zij niet heel gezond, want zij heeft een iekeren hinderlijken adem, dat
men het niet kan uithouden, een oogenblik bij haar te wezen, en zelfs mevrouw
de hertogin ... ik zal maar zwijgen, want men pleegt te zeggen, dat de muren
ooren hebben.'
«Wat scheelt mevrouw de hertogin, mevrouw Donna Rodriguez ? a vroeg Don
Quichote.
«Met die bezwering,» antwoordde de gezelschapsdame, ckan ik niet nalaten
;
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te antwoorden op hetgeen men mij vraagt. Zie mijnheer Don Quichote, de
schoonheid van mevrouw de hertogin, die gelaatskleur, welke op die van een
gepolijst zwaard lijkt, die twee wangen van melk en van karmijn, op eene waar
zij de zon en op de andere de maan draagt, en die bevalligheid, waarmede zij-van
den grond betreedt, ja zelfs veracht, zoodat het niet anders schijnt of zij ver
gezondheid, waar zij heengaat : welnu, u moet weten, dat zij die eerst-breidt
moet danken aan God en vervolgens aan twee fontenellen, die zij op hare beide
beenen heeft, en waaruit al het kwade vocht ontsnapt, waarvan de geneesheeren
zeggen, dat zij vol is.,
r Heilige Maria ! > riep Don Quichote, tis het mogelijk, dat mevrouw de hertogin zulke waterlozingen heeft ? Ik zou het niet gelooven, al zeiden ongeschoeide
Broeders het mij ; maar nu mevrouw Donna Rodriguez het zegt, moet het wel
zoo wezen ; maar zulke fonteinen en op zulke plaatsen moeten geen vocht lozen,
maar vloeibaren amber. Waarlijk, thans ben ik volkomen overtuigd, dat dat
plaatsen van fontenellen een belangrijk iets moet wezen voor de gezondheid.»
Nauwelijks had Don Quichote deze woorden geëindigd, of met een grooten
slag opende men de deur der kamer, en van den schrik van den slag viel
Donna Rodriguez de waskaars uit de hand, en het vertrek bleef als een wolv enbek , zoo als men pleegt te zeggen. Aanstonds voelde de arme gezelschapsdame, dat men haar met twee handen bij de keel greep, zoo stevig, dat men
haar niet toeliet te kermen, en dat een ander persoon met veel vlugheid, zonder
een woord te spreken, haar rokken opbeurde en haar blijkbaar met een pantoffel zooveel klappen begon te geven, dat het deerniswaardig was ; en ofschoon

Don Quichote medelijden voelde, verroerde hij zich niet van zijn bed, en wist

niet wat dat kon zijn ; hij hield zich stil en sprakeloos, ja zelfs bevreesd, dat
ook voor hem de klappenpartij aan de beurt zou komen ; zijn vrees was niet
ijdel, want nadat de zwijgende beulen en gezelschapsdame afgeranseld hadden,
die zich niet dorst te beklagen, kwamen zij naar Don Quichote en hem uit het
laken en de sprei ontwikkelend, knepen zij hem zoo hevig, dat hij niet kon
nalaten, zich met vuistslagen te verweren; dit alles gebeurde in een wonderlijke
stilte. De strijd duurde bijna een half uur ; de spoken gingen heen ; Donna Ro-driguez bracht haar rokken in orde en, over haar ongeluk kermend, ging zij de
deur uit, zonder een woord tot Don Quichote te spreken, die pijnlijk en geknepen,
onthutst en peinzend, alleen bleef, waar wij hem zullen laten, verlangend om
te weten, wie de snoode toovenaar geweest was, die hem zoo had mishandeld;
dat zal echter op zijn tijd gezegd worden, want Sancho Panza roept ons en de
goede regeling der geschiedenis vordert het.

HOOFDSTUK XLIX.
Wat Sancho Panza overkwam, toen hij de rondte
op zijn eiland deed.
Wij verlieten - den grooten gouverneur - toornig en verdrietig over den schilderenden schelmschen boer, die, zijn les geleerd hebbende van den hofmeester,
en de hofmeester van den hertog, Sancho voor den gek hield ; maar hij bood
hun allen het hoofd, ofschoon een zot, een lompert en een dikkop, en hij zeide
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tot hen die bij hem waren en tot den doctor Pedro Recio, (die, toen het geheim van den brief des hertogs afgeloopen was, wederom in de zaal was binnen
gekomen) : «Nu begrijp ik, dat de rechters en gouverneurs van brons moeten
wezen of zulks zijn om de lastigheden der menschen met zaken niet te voelen,
die op alle uren en op alle tijden begeeren, dat men hen aanhoort en afdoet,
alleen lettend op hunne zaak, er kome van wat wil, en als de arme rechter
hen niet aanhoort en afdoet, ook omdat dit de bepaalde tijd niet is om hun
gehoor te verleenen, spreken zij aanstonds kwaad van hem en pruttelen, en
knagen aan zijn beenderen, ja bezwadderen zelfs zijn afkomst. Gekke zaken
dwaze zakenman, haast u niet, wacht tijd en gelegenheid af om uw zaken-man,
te doen ; kom niet op het etens- of op het slapensuur, want de rechters zijn
van vleesch en van been en moeten aan de natuur geven wat deze van hen
vordert, behalve ik, die aan de mijne geen eten geef, dank zij mijnheer den
doctor Pedro Recio Tirteafuera, hier tegenwoordig, die wil, dat ik sterf van
honger, en die verzekert dat die dood het leven is, en zoo geve God het aan
hem en aan allen van zijn soort, ik meen die der slechte artsen ; want die der
goede verdient palmen en lauweren.»
Allen, die Sancho Panza kenden, verwonderden zich, toen zij hem zoo keurig
hoorden spreken, en wisten niet, waaraan het toe te schrijven, dan dat de gewichtige ambten en bedieningen de begrippen of scherpen df verlammen. Eindelijk beloofde de doctor Pedro Recio Tireafuera hem dien avond een maaltijd
te doen houden, al ging hij al de aphorismen van Hippocrates te buiten. Hiermede was de gouverneur tevreden en hij wachtte met groot verlangen, dat de
avond kwam en het etensuur, en ofschoon de tijd, zijns inziens, stilstond
zonder zich van zijn plaats te verwijderen, kwam toch het zoo door hem gewenschte uur aan, waarop men hem koud rundergehakt met uien en gekookte
kalfspooten te eten gaf, die wat oudbakken waren. Hij viel op alles aan met
meer smaak, dan als men hem gegeven had hazelhoenders van Milaan, fazanten
van Rome, kalfsvleesch van Sorrento, patrijzen van Moron of ganzen van
Lavajos; en onder het eten zich tot den doctor wendende, zeide hij : cMijnheer
de doctor, zorg voortaan niet meer, om mij lekkere dingen of keurige spijzen
te eten te geven, want dat zou zijn mijn maag uit hare hengsels halen, die gewend is aan geitenvleesch, aan rundvleesch, aan pekelvleesch, aan rookvleesch,
aan knollen en aan uien ; en als men haar soms andere paleiskost geeft, dan
ontvangt zij dien met gemaakt genoegen en somtijds met walging; wat de hofmeester kan doen is mij die dingen te brengen, die men pot-pourri's noemt en
die, hoe meer zij pourri zijn, des te beter rieken, en daarin kan hij pakken en
stoppen alles wat hij begeert, als het maar eetbaar is : ik zal het hem dank
weten en het hem eenmaal betalen ; en niemand make grappen met mij ! want
df wij zijn óf wij zijn niet; laat ons allen leven en spijzen in goeden vrede en
gezelligheid, want als God het morgen doet worden, doet Hij het morgen worden voor allen ; ik zal dit eiland regeeren zonder een recht te laten loopen of
een onrecht af te eischen ; iedereen houde een oog in het zeil en kijke naar
den pijl, want ik laat u weten, dat de duivel in Cantillana is en dat, als men
mij gelegenheid geeft, gij wonderen zult zien : maar wie zich honig maakt wordt
gegeten door de vliegen.'
«Zeker, mijnheer de gouverneur, zeide de hofmeester, to heeft groot gelijk
in alles wat gij gezegd hebt, en ik bied u aan, namens al de eilanders van dit
eiland, dat zij u zullen dienen met alle nauwkeurigheid, liefde en welwillend
wijze van regeeren, welke u nu in het begin betoond-heid,want
eiland, dat zij aangename
u zullen dienen

heeft, geeft hun geen gelegenheid om iets te doen of te denken, dat ten uwen
nadeele zou strekken.s
"Dat geloof ik wel," antwoordde Sancho, "en zij zouden weI gek zijn, als
zij iets anders deden of dachten, en ik zeg nogmaals, dat men passe op mijn
onderhoud en op dat van mijn grauwtje, wat te dezer zake van belang is en
het meest te pas komt; en daar het tijd is, gaan wij de rondte doen, want het
is mijn voornemen, om dit eiland te zuiveren van allerlei soort van onreinheid
en van zwervend, leegloopend en slecht onderhouden volk: gij moet weten,
vrienden, dat het onbeschaafde en luie volk in den. staat hetzelfde is als de
hommels in de bijenkorven, die den honig opeten, welken de werkbijen maken,
Ik denk de landbouwers te begunstigen, den edellieden hun voorrechten te bewaren, de braven te beloonen en boven alles den godsdienst en de eer der
geestelijken te eerbiedigen. Wat dunkt u hiervan, vrienden? zeg ik iets of breek
ik mijn hoofd voor niets]"
"U zegt zooveel, mijnheer de gouverneur," zeide de hofmeester, "dat ik verwonderd ben te zien, dat een zoo ongeletterd man als u, die zulks, naar ik
geloof, geheel en al is, zulke en zoovele zaken zegt, vol spreuken en raadgevingen, zoo buiten al hetgeen van het verstand Uwer Hoogheid verwacht
werd door hen, die ons zonden, en door ons, die hier kwamen; dagelijks ziet
men nieuwe dingen in de wereld: grappen veranderen in ernst en de grappenmakers worden voor den gek gehouden."
De nacht kwam en de gouverneur gebruikte zijn avondmaal met verlof van
mijnheer den doctor Pedro Recio. Men regelde de rondte; hij ging uit met
den hofmeester, en den geheimschrijver, alsmede den kroniekschrijver, die zorg
droeg om zijn daden op te teekenen, en zooveel gerechtsdienaars en schrijvers,
dat zij een middelmatige compagnie konden vormen. Sancho stapte in het
midden met zijn roede, zoo fraai als men maar zien kon, en nadat men weinige
straten van het stadje doorloopen had, hoorden zij gekletter van messen: men
liep daarheen en bevond, dat zij, die vochten, twee mannen aIleen waren, die,
het gerecht ziende aankomen, stil hielden, en een hunner zeide: "Hier, in Gods
naam en des Konings! hoe! moet men dulden, dat men in bewoonde plaatsen
dezer stad steelt en men uitgaat om te rooven midden op de straten?"
"Bedaar, brave man I" riep Sancho, "en verhaal mij, welke de reden is van
dezen strijd, want ik ben de gouverneur."
De andere tegenpartij zeide : "Mijnheer de gouverneur, ik zal haar in aIle
beknoptheid verhalen: u moet weten, dat deze edelman zooeven in dat speelhuis, dat hier tegen over is, meer dan duizend realen gewonnen heeft, en God
weet hoe? en ik, mij daar tegenwoordig bevindende, besliste een meer dan twijfelachtig geval in zijn voordeel, tegen alles in wat mijn geweten mij voorschreef'; hij stond op met de winst, en toen ik verwachtte, dat hij mij ten minste
een paar escudo's zou geven als belooning, zooals het gewoonte en gebruik zijn
om het goede en kwade te wegen en om het ongelijk te ondersteunen en twisten te ontwijken, toen stak hij zijn geld in zijn beurs en verliet het huis; ik
liep hem spijtig na en met goede en hoffelijke woorden heb ik hem verzocht,
mij ten minste acht realen te geven, daar hij weet, dat ik een fatsoenlijk man
ben en ik ambt noch post heb, want mijn ouders leerden het mij niet en lieten
het mij niet na; en de schelm, die niet diefachtiger is dan Cacus en geen valscher speler dan Andradilla, wilde mij niet meer geven dan vier realen, zoodat
u ziet, mijnheer de gouverneur, hoe schaamteloos en hoe gewetenloos
~;
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Maar waarachtig, ware u niet gekomen, ik zou hem de winst hebben doen uitspuwenen hij zou geweten hebben, hoe de schalen hangen!s
eWat zegt gij hierop is vroeg Sancho.
En de ander antwoordde, dat het waar was wat zijn tegenpartij zeide, en hij
hem niet meer dan vier realen had willen geven, omdat hij ze hem dikwijls
gaf, en zij, die zulke belooningen verwachten, moeten beleefd zijn en met een
vroolijk gelaat aannemen wat men hun geeft, zonder in berekeningen te treden
met de winners, tenzij zij zeker weten, dat het valsche spelers zijn en dat hetgeen zij winnen slecht gewonnen is: ten bewijze dat hij een eerlijk man was
en geen dief, zooals gene zeide, had hij geen grooter bewijs dan dat hij hem
niets had willen geven: immers de valsche spelers zijn steeds schatplichtig aan
de toekijkers, die hen kennen.
cDat is ZOO,) zeide de hofmeester: ezie, mijnheer de gouverneur, wat:ermet
deze menschen moet gedaan worden.s
eWat er moet gedaan worden is dit.s antwoordde Sancho: cgij, winner, goed
of kwaad of onverschillig, geef dadelijk aan dezen uwen messensteker honderd
realen, en bovendien hebt gij er dertig te betalen voor de arme gevangenen;
en gij, die geen ambt of post hebt, en werkeloos rondloopt over dit eiland,
neem dadelijk die honderd realen, en morgen aan den dag vertrekt gij van dit
eiland, verbannen voor tien jaren, op straf van, als gij het breekt, ze te voleindigen in het andere leven, daar ik u dan ophang aan een galg, of ten minste
de beul op mijn last, en niemand spreke mij tegen, of ik zal hem vinden ls
De een betaalde, de ander ontving; deze vertrok van het eiland en gene ging
naar zijn huis: en de gouverneur bleef staan, zeggende: cNu, ik zal weinig vermogen, als ik die speelhuizen niet opruim, die zeer nadeelig zijn.s
eDit ten minste,s zeide een schrijver, czal u niet kunnen opruimen, want het
wordt gehouden door een groot personage, en wat hij jaarlijks verliest is zonder vergelijking meer dan hetgeen hij uit de kaarten haalt; tegen andere speelkrotten van minder gehalte zult u uw macht kunnen toonen, en dat zijn ook
die, welke de meeste schade aanrichten en de meeste schaamteloosheden bedekken, want in de huizen der aanzienlijke edellieden en der heeren vermeten
de beruchte valsche spelers zich niet hunne streken te gebruiken ~ en daar de
ondeugd van het spel algemeen verspreid is, is het beter, dat men spele in de
aanzienlijke huizen, dan in dat van een ambachtsman, waar men een ongelukkige van middernacht af inpakt en hem levend vilt.s
«Ja, ja, schrijver,s zeide Sancho, eik weet wel, dat hier veel van te zeggen
valt.s Inmiddels kwam een nachtwacht, die een jongen man gepakt had, en
zeide: cMijnheer de gouverneur, deze jongeling kwam naar ons toe, en zoodra
hij het gerecht ontwaarde, keerde hij om en begon te loopen ais een hert, een
teeken, dat hij een boosdoener moet wezen: ik liep hem achterna, en ware het
aiet, dat hij struikelde en viel, ik had hem nooit gekregen.s
cWaarom vluchtte gij, man?" vroeg Sancho.
Waarop de jonge man antwoordde: ."Mijnheer, om niet te moeten antwoorden op de vele vragen, welke het gerecht overal doet."
."Welk beroep oefent gij uit 1"
"Dat van wever."
"En wat weeft gij?"
,.,I.Janspunten, rnet verlof van Uwe Hoogheid."
"Zijt gij een grappenmaker? houdt gij u voor een snaak? 't Is goed! En
waar gingt gij thans heen ?"
DON QUICHOTE.
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„Mijnheer, een luchtje scheppen."
„En waar schept men een luchtje op dit eiland ?"
„Waar het luchtig is."
i gij zijt slim, knaap ; maar stel u maar eens voor,
antwoordt flink:
„Goed ! gij
dat ik de wind ben en dat ik u voor mij uit naar den kerker blaas. Heidaar,
pakt hem en brengt hem weg : ik zal maken dat hij daar zonder lucht slaapt
van nacht."
,,Bij den Hemel ! zeide de jongeling : „u kunt mij evengoed in den kerker
doen slapen, als mij koning maken."
„Wel, waarom zal ik u niet in den kerker doen slapen ?" antwoordde Sancho : „heb ik geen macht om u vast te zetten en u los te laten, telkens wanneer
ik het wil ?"
,,Hoeveel macht u ook heeft," zeide de jonge man, „zij zal niet toereikend
zijn, om mij te doen slapen in den kerker."
Waarom niet ?" hervatte Sancho : ,,brengt hem dadelijk waar hij met eigen
n zal zien dat hij zich vergist, al mocht de cipier jegens hem ook zijn
ooge
baatzuchtige onbekrompenheid willen aanwenden, want ik zal hem een boete
van tweeduizend ducaten opleggen, als hij u een stap uit den kerker laat doen."
Dat alles is maar om te lachen," antwoordde de jonge man : „het geval is,
dat allen die thans leven, mij niet in den kerker zullen doen slapen."
„Zeg mij, duivel!" veide Sancho, „hebt gij een engel, die u weghaalt en die
u de voetboeien slaakt, die ik u zal laten aandoen ?
„Laat ons thans, mijnheer de gouverneur," antwoordde de jonge man met
veel ongedwongenheid, „in het reine zijn en ter zake komen. Veronderstel, dat
gij mij laat brengen naar den kerker, en dat men mij daar voetboeien en ketenen aandoet, en dat men mij plaatst in een hol, en men den cipier zware
straffen oplegt als hij mij er uit laat komen, en dat hij alles volbrengt zooals
men het hem gebiedt : toch, als ik niet wil slapen, maar wakker blijven den
ganschen nacht zonder een oog toe te doen : zal u dan in staat zijn met al uw
macht, om mij te doen slapen, als ik niet wil ?"
c Neen,» zeide de geheimschrijver; ten de man heeft zijn gezegde waar gemaakt.'
cZoodat,» hernam Sancho, cgij het slapen niet zult laten om iets anders dan
uw eigen zin te doen, maar niet om den mijnen tegen te werken ?»
cNeen, mijnheer,' zeide de jonge man : c daar denk ik niet aan.'
t Welnu, ga dan in vrede! » vervolgde Sancho, c ga slapen in uw huis, en God
schenke u een goede nachtrust, want ik wil haar niet ontnemen. Maar ik raad
u aan, dat gij voortaan niet gekscheert met het gerecht, want gij zoudt er wel
eens een kunnen vinden, dat u de grap betaalt zette !
De jongeman verwijderde zich en de gouverneur ging voort met zijn rondte
en kort daarop kwamen twee nachtwachts, die een man gepakt hadden en zeiden : ‹Mijnheer de gouverneur, deze, die een man gelijkt, is zulks niet, maar
een vrouw, en geen leelijke, die gekleed gaat in manskleederen.'
Men hield hem twee of drie lantaarns voor de oogen, bij wier licht men het
gelaat eener vrouw ontwaarde, naar het scheen van zestien of weinig meer jaren,
de haren besloten in een netje van goud en groene zijde, schoon als duizend
paarlen. Men bekeek haar van boven tot beneden en zag, dat zij kousen ‹kroeg
van vuurroode zijde, met banden van wit taf en franjes van goud en parelgruis ;
de broek was van groen goudlaken, met een lossen mantel of overrok van hetzelfde, onder welken zij een wambuis aanhad van het fijnste witte goudlaken;
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en eindelijk witte mansschoenen; zij had geen degen omgegord, maar een zeer
rijken dolk en aan de vingers vele en zeer goede ringen. Kortom, het meisje
zag er in aller oog goed uit; niemand kende haar van allen, die haar zagen, en
de inwoners der plaats zeiden, dat zij niet konden nagaan, wie zij was ; zij, die
onderricht waren van de grappen, die met Sancho moesten gemaakt worden,
verwonderden zich het meeste, want deze ontmoeting was niet door hen voor
, en zoo waren zij onzeker, afwachtend, waarop het geval zou uitloopen,-berid
Sancho stond versteld over de schoonheid van het meisje en vroeg haar, wie
zij was, waar zij heen ging en welke reden haar bewogen had zich in dit gewaad te kleeden?
Zij, de oogen naar den grond geslagen, antwoordde met de meest eerbare
schaamte : (Ik kan, mijnheer, zoo in het openbaar niet zeggen wat voor mij
van zooveel gewicht was, dat geheim bleef: één ding wil ik, dat men begrijpe:
dat ik geen dief ben of misdadig persoon, maar een ongelukkige jonkvrouw,
wie het geweld van den minnenijd den eerbied heeft doen verbreken, die aan de
eerbaarheid verschuldigd is.
Dit hoorende zeide de hofineester tot Sancho : «Mijnheer de gouverneur, laat
het volk zich verwijderen, opdat deze dame ongehinderd kunne zeggen, wat zij
verlangt.
De gouverneur gebood zulks; allen verwijderden zich, behalve de hofmeester
en de geheimschrijver. Toen men zich nu alleen bevond, ging de jonkvrouw
voort, zeggende : «Mijne heeren, ik ben de dochter van Pedro Perez Marorca,
pachter van de wol in deze stad, die dikwijls bij mijn vader aan huis pleegt
te komen. >
«Dat houdt geen steek, joukvrouw,» zeide de hofmeester, «want ik ken Pedro
Perez heel goed en ik weet, dat hij geen kind heeft, jongen noch meisje; te
meer daar gij zegt, dat hij uw vader is, en aanstonds voegt gij er bij, dat hij
dikwijls bij uw vader aan huis pleegt te komen.
«Dat had ik ook al opgemerkt. zeide Sancho.
« Och, heeren, ik ben in de war en ik weet niet wat ik zeg, > antwoordde de
jonkvrouw; „maar de waarheid is, dat ik de dochter ben van Diego de la Llana,
dien u alle moeten kennen."
„Dat houdt wel steek," antwoordde de hofmeester, ,,want ik ken Diego en
ik weet dat hij een aanzienlijk en rijk edelman is, en dat hij een zoon en een
dochter heeft, en er, sedert hij weduwnaar werd, niemand geweest is in deze
gansche stad, die zeggen kan, dat hij het gelaat zijner dochter gezien heeft;
want hij houdt haar zoo opgesloten, dat hij geen gelegenheid aan de zon geeft
,om haar te zien, en tevens zegt het gerucht, dat zij uitermate schoon is."
„Dat is waar," antwoordde de jonkvrouw, , en die dochter ben ik ; of het
gerucht al of niet liegt over mijn schoonheid, zult gij, heeren reeds tot zekerheid gebracht hebben, daar gij mij gezien hebt ;" -- en hierop begon zij bitter
te schreien. De geheimschrijver, dit ziende, naderde het oor van de hofmeesters
en zeide zeer zachtjes tot hem : „Zonder eenigen twijfel moet deze arme jonkvrouw iets van belang overkomen zijn, daar zij in zulk een gewaad en op zulk
uur, terwijl zij zoo voornaam is, buiten haar huis loopt."
„Daar valt niet aan te twijfelen," antwoordde de hofmeester, „te meer daar
,dit vermoeden bevestigd wordt door hare tranen."
Sancho troostte haar met de beste woorden, die hij wist, en verzocht haar,
hun zonder eenige vrees te zeggen wat er gebeurd was, dat allen zouden, trachten
het te herstellen met allen ernst en langs alle mogelijke wegen."
;
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,,Het geval is, heeren," antwoordde zij, „dat mijn vader mij opgesloten heeft
gehouden sedert tien jaren, even lang als de aarde mijn moeder verteert; te
huis leest men de mis in een rijk bidvertrek, en ik heb al dien tijd niets gezien
dan de zon des hemels overdag en de maan en de sterren des nachts ; ik weet
niet wat straten, pleinen of tempels zijn, en ken geen mannen, behalve mijn
vader en een broeder van mij, en Pedro Perez, den pachter, dien ik, daar hij
gewoonlijk bij ons aan huis komt, lust kreeg om te zeggen, dat mijn vader was,
ten einde den mijnen niet te noemen. Deze opsluiting en dit weigeren om mij
buiten 's huis te laten gaan, al was het maar naar de kerk, houdt mij sedert
vele dagen en maanden in een zeer troosteloozen toestand ; ik zou gaarne de
wereld zien, of ten minste de stad, waar ik geboren werd ; mij dacht, dat dit
verlangen niet streed met de betamelijkheid, welke de aanzienlijke jonkvrouwen
moeten in acht nemen. Toen ik hoorde zeggen, dat men stierengevechten hield
en steekspelen, en dat men blijspelen vertoonde, verzocht ik mijn broeder, die
een jaar jonger is dan ik, mij te zeggen, wat dat voor dingen waren en vele
andere, die ik nooit gezien heb ; hij legde het mij uit, zoo goed als hij kon;
maaralles deed bij mij den lust nog meer ontsteken om
te zien. Kortom,
ik,dat ik mijn broeder
ten einde het verhaal van mijn ongeluk te verkorten, zeg k,
verzocht en bad, wien ik zulks nooit had moeten vragen en bidden ..." en zij
begon opnieuw te weenen.
De hofmeester zeide tot haar : „Ga voort, mejonkvrouw, en eindige met ons
te zeggen wat er gebeurd iis, want wij zijn allen ontsteld door uw woorden en
uw tranen."
„Er blijven mij nog weinige woorden over te zeggen," antwoordde de jonkvrouw, „ofschoon wel vele tranen om te schreien, want ontijdige wenschen
kunnen niet anders dan dergelijke misrekeningen na zich slepen."
Op de ziel van den hofmeester had de schoonheid der jonkvrouw indruk
gemaakt en hij hield andermaal zijn lantaarn bij, om haar opnieuw te zien, en
het scheen hem, dat het geen tranen waren, die zij schreide, maar parels of
dauw der weiden, en zelfs verhief hij ze ten top en vergeleek ze met oostersche
paarlen en wenschte wel, dat haar ongeval niet zoo groot was als haar geween
en van hare zuchten te verstaan gaven. De gouverneur was wanhopig over het
getalm, dat het meisje maakte met hare geschiedenis te rekken, en zeide haar,
dat zij moest ophouden met hen langer onzeker te houden, daar het laat was
en er nog veel van de stad overbleef om rond te gaan. Zij zeide onder afgebroken snikken en moeilijk geslaakte zuchten : ,,Mijn ramp is geen andere, dan
dat ik mijn broeder verzocht mij in mansgewaad te kleeden met een zijner
stellen kleederen en mij op een nacht buiten 's huis te brengen om de gansche
stad te zien, terwijl onze vader sliep ; hij, lastig gevallen door mijn smeekingen,
stond mijn verlangen toe en mij deze kleederen aandoende, terwijl hij een
ander stel van mij aantrok, dat hem staat alsof het hem aangeboren is, want
hij heeft geen enkel baardhaar en lijkt een allerschoonste jonkvrouw, gingen
wij dezen nacht, het moet een uur geleden zijn, weinig meer of minder, het
huis uit, en geleid door ons jeugdig en onbezonnen oordeel, hebben wij de
gansche stad rondgeloopen ; maar toen wij huiswaarts wilden keeren, zagen wij
een grooten troep volk aankomen en mijn broeder zeide tot mij : „Zuster, dit
moet de rondte zijn : hef uw voeten op, bind er vleugels aan, en loop mij
achterna, opdat men ons niet herkenne, want dat zou een slechte rekening
geven !" — en dit zeggende, wendde hij den rug en begon, ik zeg niet te
loopen, maar te vliegen ; ik, na minder dan zes schreden, viel van den schrik,
..
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en toen kwam de gerechtsdienaar, die mij voor u sleepte, waar ik mij als een
kwade en grillige meid voor dit volk beschaamd zie."
,,Is u dan werkelijk, mejonkvrouw," zeide Sancho, „geen ander onheil overkomen, en heeft minnenijd, zooals gij in het begin van uw verhaal zeide, u
niet uit uw huis gehaald ?"
Jr is mij niets overkomen en geen minnenijd heeft mij vervoerd, maar
alleen het verlangen om de wereld te zien, dat zich echter niet verder uitstrekte
dan om de straten dezer stad te zien ;" en de bevestiging, dat het waarheid
was wat de jonkvrouw sprak, werd voltooid door de komst der nachtwachten
met haar gevangen broeder, dien een hunner inhaalde, toen hij van zijn zuster
wegvluchtte. Hij had niets aan dan een kostbaar rokje en een manteltje van
hemelsblauw damast, met passementen van fijn goud, het hoofd zonder muts,
en met niets anders versierd dan zijn eigen haren, die gouden ringen schenen,
zoo blond en krullend waren zij. De gouverneur en de hofmeester gingen met
hem op zijde en zonder dat zijn zuster het hoorde, vroegen zij hem, hoe hij
in dat gewaad kwam ? en hij, met niet minder schaamte en verlegenheid, ver
hetzelfde wat zijn zuster verteld had, wat groot genoegen wekte bij den-teld
verliefden hofmeester ; maar de gouverneur sprak tot hen : ,,Jonge lieden, dit
is een groote kinderachtigheid geweest : en om deze dwaasheid en vermetelheid
te vertellen waren zooveel omwegen en zooveel tranen en zuchten niet noodig,
want met te zeggen : ,,wij zijn die en die, en wij zijn uit wandelen gegaan uit
ons ouders huis, alleen uit nieuwsgierigheid, zonder een andere bedoeling ;"
dan was de vertelling uit geweest, zonder al dat gezucht en gekerm !"
„Dat is waar," antwoordde de jonkvrouw ; ,,maar u moet weten, dat de ontsteltenis, die ik gehad heb, zoo groot is geweest, dat zij mij de behoorlijke
maat niet heeft doen houden."
„Daar is niets bij verloren," antwoordde Sancho : „laat ons gaan en u bij
uw vader aan huis brengen : misschien zal hij u niet hebben gemist; en toont
u voortaan niet meer zoo kinderachtig en zoo begeerig om de wereld te zien:
want een naarstig meisje moet zooveel mogelijk thuis blijven ; en een vrouw
en een hoen zich met loopen verdoen ; en wie begeerig is om te zien, heeft
ook begeerte om gezien te worden : meer zeg ik u niet."
De jongeling dankte den gouverneur voor de gunst, welke hij hun wilde bewijzen van hen naar hun huis te brengen, en zoo begaven zij zich op weg,
daar het niet ver van daar gelegen was. Zij bereikten het en de broeder wierp
een steentje tegen een tralievenster, waarop aanstonds een dienstmaagd kwam,
die hen opwachtte en hun de deur opende, en zij gingen binnen, allen ver
latende zoowel over hun bevalligheid en schoonheid, als over hun-wonder
verlangen om 's nachts de wereld te zien en zonder de stad uit te gaan : maar
zij schreven het toe aan hun jeugd. De hofmeester bleef met een gewond hart
.en hij nam voor, haar aanstonds den volgenden dag aan haren vader ten
huwelijk te vragen, het voor zeker houdende, dat dezen haar hem niet weigeren
-zou, daar hij een dienaar van den hertog was ; en ook Sancho bekroop de
lust om den jonkman uit te trouwen met Sanchootje, zijn dochter, en hij besloot dit ter sprake te brengen op zijn tijd, zichzelven overredende, dat aan
reen gouverneursdochter geen man geweigerd kon worden.
Hiermede liep de rondte van dien nacht af, en twee dagen daarna het gouverneurschvp, waarmede al zijn voornemens in duigen vielen gelijk men verder
zien zal.
-
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HOOFDSTUK L.
Waarin wordt uitgelegd, wie de toovenaars en de beulen waren
die de gezelschapsdame klappen gaven en Don Quichote
knepen en krabden, met de lotgevallen van den
edelknaap, die den brief bracht aan The.
resia Sancha, vrouw van
Sancho Panza.
Sidi Hamed, de zeer nauwkeurige onderzoeker van de geringste bijzonderheden
dezer waarachtige geschiedenis, zegt, dat, toen Donna Rodriguez hare kamer
verliet om naar het vertrek van Don Quichote te gaan, dit gemerkt werd door
een andere gezelschapsdame, die met haar sliep, en dat, daar al de gezelschapsdames gaarne alles weten, hooren en nasnuffelen, deze haar zoo stil achterna
ging, dat de goede Rodriguez haar niet gewaar werd : zoodra de gezelschaps-dame haar zag binnen gaan in het slaapvertrek van Don Quichote, ging zij, volgens de algemeene gewoonte der gezelschapsdames om te babbelen, dadelijk ver
aan hare meesteres, de hertogin, dat donna Rodriguez verwijlde in het-klapen
slaapvertrek van Don Quichote. De hertogin zeide het den hertog en vroeg
hem verlof, dat zij en Altisidora gingen kijken, wat die gezelschapsdame van
Don Quichote wilde. De hertog stond zulks toe, en het tweetal ging zich met
groote omzichtigheid voetje voor voetje vlak voor de kamer plaatsen en zoo,.
dicht, dat zij alles hoorden wat men binnen sprak, en toen de hertogin hoorde..
dat Rodriguez het geheim van haar fontanellen verraden had, kon zij het niet
langer uithouden en Altisidora evenmin, en zoo stormden zij, vol toorn en wraakzucht de kamer binnen, waar zij Don iichote afranselden en de gezelschapsdame een pak slaag gaven op de wijze, die verhaald is : beleedigingen toch, die
gericht zijn tegen de schoonheid der vrouwen, wekken bij haar in groote mate
den toorn en ontsteken de wraakzucht. De hertogin verhaalde den hertog wat
er voorgevallen was, waarover hij veel genoegen had en de hertogin, haar voornemen vervolgend om Don Quichote voor den gek te houden en haar tijdverdrijf met hem te hebben, zond den edelknaap, die de rol van Dulcinea gespeeld
had bij haar onttoovering, (welke Sancho Panza geheel vergeten had in de bezigheden van zijn bestuur), naar Theresia Panza, zijn vrouw, met den brief van.
haar man en een tweeden van haar zelve, en met een groot snoer van kostbare
koralen ten geschenkti. De geschiedenis zegt voorts dat de edelknaap zeer verstandig en gevat was, en met den wensch om zijn heer en meesteres te dienen,,
vertrok hij gaarne naar het dorp van Sancho; vóór hij er binnen kwam, zag hij;
aan een beek een menigte vrouwen staan wasschen, aan welke hij vroeg, of zijg
hem ook wisten te zeggen, of er in dat dorp een vrouw woonde, genaamd Theresia Panza, huisvrouw van een zekeren Sancho Panza, schildknaap van een ridder, rgenaamd Don Quichote van de Mancha, op welke vraag een meisje opstond, dat lag te wasschen, en zeide : «Die Theresia Panza is mijn moeder, en
die Sancho mijnheer mijn vader, en die ridder is onze meester.
iWel, kom dan, juffrouw,' zeide de edelknaap, «en wijs mij uw moeder, want
ik breng haar een brief en een geschenk van uw vader.
«Dat zal ik gaarne doen, mijnheer,» antwoordde het meisje, dat den leeftijd
-
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scheen te hebben van veertien jaren, een weinig meer of minder ; en het goed,
dat zij wiesch aan een gezellin overlatende, zonder hare muts of hare schoenen
aan te doen, want zij was op haar bloote beenen en los haar, sprong zij voor
het rijdier van den edelknaap uit en zeide : r Kom, aan den ingang van het dorp
staat ons huis, en mijn moeder is binnen, erg verdrietig, dat zij sedert zoolang
niets van mijn vader vernomen heeft.
„Nu, ik breng zulke goede berichten," zeide de edelknaap, „dat zij wel reden
heeft om er God voor te danken."
Kortom, dansende, loopende en springende kwam het jonge meisje aan het
dorp, en voor zij het huis binnenging, riep zij al van de deur af: „Kom buiten,
moeder Theresia, kom buiten, kom buiten ! want hier komt een heer, die brieven en andere dingen brengt van mijn goeden vader :" -- op welk geroep Theresia Panza, haar moeder, die bezig was met spinnen, naar buiten kwam; zij
had een grijzen rok aan, die er uitzag, alsof hij onder de dijen afgesneden was,
voorts een lijfje, eveneens grijs, en een borstrok. Zij was niet zeer oud, ofschoon zij de veertig te boven scheen te zijn ; maar sterk, stevig, gespierd en
mager. Hare dochter ziende, en den edelknaap te paard, zeide zij : „Wat is
dat, meisje, wat is dat voor een heer!"
„Het is een bediende van mevrouw Donna Theresia Panza," antwoordde de
edelknaap : -en zoo gezegd zoo gedaan, sprong hij van zijn paard en ging met
veel nederigheid voor mevrouw Theresia nederknielen, zeggende : „Laat mij uw
hand kussen, mevrouw Donna Theresia, wettige vrouw van mijnheer Don Sancho
Panza, gouverneur van het eiland Barateria.
„Och, mijnheer, sta toch op, doe dat niet," antwoordde Theresia, „want ik
ben geen hofdame, maar een arme boerin, dochter van een daglooner en vrouw
van een dolenden schildknaap en niet van een gouverneur."
„Uwe Hoogheid," antwoordde de edelknaap, „is de waardige vrouw van een
aartswaardigen gouverneur; en ten bewijze dezer waarheid ontvangt u dezen brief
en dit geschenk :" en aanstonds haalde hij uit zijn zak een snoer koralen
met gouden slot en deed het haar om den hals, zeggende : „Deze brief is van
mijnheer den gouverneur, en een andere, dien ik bij mij heb, met deze koralen
zijn van mevrouw de hertogin, die mij tot u zendt."
Theresia was buiten zich zelve en hare dochter niet minder, en het meisje
zeide : „Men mag mij doodslaan, als daar onze heer en meester Don Quichote
niet bij in het spel is, die aan vader het gouverneurschap of het graafschap moet
gegeven hebben, dat hij hem .zoo dikwijls beloofd had."
„Dat is de waarheid," antwoordde de edelknaap, ,,want door mijnheer Don
Quichote is mijnheer Sancho tegenwoordig gouverneur van het eiland Barateria,
zooals men uit dezen brief zal zien."
„Lees mij hem voor, mijnheer de edelman," zeide Theresia, ,,want al kan ik
spinnen, ik kan letter lezen."
,,En ik ook niet," voegde Sanchootje er bij, „maar wacht mij hier : ik zal
iemand gaan roepen, die hem leest, al was het de pastoor zelf, of de baccalaurens Simson Carrasco, die met alle liefde zullen komen om berichten van mijn
vader te vernemen."
„Er behoeft niemand geroepen te worden, want ik kan niet spinnen, maar ik
kan lezen, en ik zal hem wel lezen :" -- en zoo las hij hem geheel, die, omdat
hij reeds medegedeeld is, hier niet geplaatst wordt en daarop kreeg hij den

anderen, van de hertogin, die aldus luidde:
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„Lieve Theresia!
De goede eigenschappen van hart en geest van uwen man Sancho hebben
mij bewogen om mijn man den hertog te verzoeken, hem het bestuur over een
eiland te geven, uit de velen, die hij bezit. Ik verneem, dat hij regeert als een
giervalk, waarover ik zeer tevreden ben en mijnheer de hertog diensvolgens
ook, waarom ik den Hemel zeer dank, dat ik mij niet heb bedrogen met
hem tot dien gouverneurspost verkozen te hebben ; want ik wensch, dat
mevrouw Theresia wete, dat er bezwaarlijk een goed gouverneur in de wereld
gevonden wordt, en zoo doe mij God evenals Sancho regeert. Hiernevens zend ik
u, mijne lieve, een snoer koralen met gouden slot ; het zou mij genoegen gedaan hebben, als het van Oostersche paarlen waren geweest : maar wie u een
been geeft, wil u niet dood zien : de tijd zal komen, waarop wij kennis zullen
maken en te zamen praten, en God weet wat er van komen zal. Beveel mij
aan Sanchootje, uw dochter, en zeg haar mijnentwege, dat zij zich klaar make,
dat ik haar een voornaam huwelijk zal laten doen, als zij er het minst aan
denkt. Men zegt mij, dat er in uw dorp groote eikels zijn, zend mij een paar
dozijn, ik zal er veel prijs op stellen, omdat zij van uw hand komen, en schrijf
mij veel, mij bericht gevende van uw gezondheid en van uwen welstand, en als
er iets van noode is, hebt gij niets anders te doen dan het te zeggen en gij
krijgt het volop. God behoede u!
Uwe vriendin, die u liefheeft:
Te dezer stede.
De Hertogin.
c Heh ! riep Theresia, den brief gehoord hebbende, twelk een goede en eenvoudige mevrouw ! met zulke mevrouwen begrave men mij, en niet de edel
hier op het dorp plegen te wezen, die denken, dat, omdat zij van-vrouwen,di
adel zijn, de wind haar niet mag aanraken, en die ,naar de kerk gaan met zooveel pronk alsof zij koninginnen waren, zoodat het haar een schande schijnt,
naar eene boerin te kijken ; en zie hier hoe deze goede mevrouw, die een hertogin is, mij vriendin noemt en mij behandelt alsof ik haars gelijke was. Mocht
ik haar gelijk zien aan den hoogsten klokkentoren, die er in de Mancha is;
en wat de eikels betreft, mijnheer, ik zal er een schepel van zenden, die om
hun grootte mogen bekeken en bewonderd worden. En nu, Sanchootje, zorg,
dat deze heer onthaald worde, breng dat paard op orde en haal eieren uit den
stal, snij spek en laat ons hem eten geven als een prins, want de goede berichten, die hij ons gebracht heeft en het goede voorkomen dat hij heeft, verdienen dat alles ; intusschen zal ik heengaan en aan de buurvrouwen die tijding
mededeelen van ons geluk, en aan den pastoor en aan meester Nikolaas den
barbier, die zulke goede vrienden zijn en geweest zijn van uw vader.
`Dat zal ik doen, moeder,» antwoordde Sanchootje ; i maar denk er aan, dat
gij , mij de helft moet geven van dat snoer, want ik houd mevrouw de hertogin niet voor zoo gek, dat zij het u geheel zou zenden.»
t Het is geheel voor u, dochter,» antwoordde Theresia ; cmaar laat mij het
eenige dagen om mijn hals dragen, want waarlijk het verschaft mij groote blijdschap.
«Gij zult u ook verblijden,» zeide de edelknaap, cals gij het pak ziet, dat in
dezen mantelzak zit, want het is een pak kleederen van het fijnste laken, dat
de gouverneur maar een enkelen dag op de jacht aan had én dat hij geheel
zendt voor juffrouw Sanchootje.»
.,
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t Hij leve duizend jaren ! » antwoordde Sanchootje, cen die het brengt niet
minder, ja zelfs tweeduizend als het noodig is.i
Hierop ging Theresia het huis uit met de brieven en met het snoer om haar
hals, en zij liep al trommelende op de brieven alsof het op een rinkelbom was,
en bij toeval den pastoor en Simson Carrasco ontmoetende begon zij te dan.sen en te zeggen : «Waarlijk, thans is er geen arme nicht meer : wij hebben een
gouverneurschapje; laat de pronkerigste adelvrouw het nu maar met mij opnemen : ik zal haar in het pak steken !
c Wat is dat, Theresia Panza ? wat zijn dat voor gekheden en wat zijn dat
voor papieren ? »
cHet is geen andere gekheid, dan dat dit brieven zijn van hertoginnen en
van gouverneurs; en wat ik hier om mijn hals heb, zijn fijne koralen, de Ave
Maria's en Onze Vaders zijn van geslagen goud en ik ben gouverneursvrouw !"
«De Hemel beware u, wij begrijpen elkander niet, Theresia, en wij weten
niet, wat gij zegt.»
Hier kunt gij het zien,' antwoordde Theresia, en zij gaf hun de brieven.
De pastoor las ze zoo, dat Simson Carrasco ze hoorde ; en Simson en de
pastoor keken elkander aan, verbaasd over hetgeen zij gelezen hadden ; en de
baccalaureus vroeg, wie die brieven gebracht had.
Theresia antwoordde, dat zij met haar mede moesten gaan naar huis, dan
.zouden zij den bode zien, die een jonkman was, maar een jonkman als een
-pijnboom, en dat hij haar nog een geschenk bracht, dat meer dan eens zoo'veel waard was. De pastoor nam haar de koralen van den hals en bekeek ze
•en bekeek ze nog eens, en zich overtuigd hebbende, dat zij fijn waren, begon
hij zich opnieuw te verbazen en zeide : c Bij het kleed, dat ik draag, ik weet
>niet wat te zeggen of te denken van die brieven en van die geschenken ; aan
den eenen kant zie ik de fijnheid dezer koralen en aan den anderen kant lees
lik, dat een hertogin iemand zendt, om twee dozijn eikels te vragen !'
«Breng mij dat eens in het reine !" riep Carrasco ; „maar zullen wij wel meer
-hooren omtrent de moeilijkheden, die zich aan ons voordoen."
Zij deden zulks en Theresia keerde met hen terug. Zij vonden den edelknaap
;een weinig gerst ziftend voor zijn rijdier en Sanchootje een stuk gebraden ham
_.snijdend, om het met eieren te bakken en den edelknaap voor te zetten, wiens
voorkomen en nette kleeding beiden veel genoegen deed. Nadat zij hem hof
gegroet hadden en hij hen, verzocht Simson hen, hun bericht te geven-felijk
zoowel van Don Quichote als van Sancho Panza, daar zij, ofschoon de brieven
gelezen hebbende van Sancho en van mevrouw de hertogin, nog steeds in de
war waren en niet volkomen begrepen wat dat zou wezen van het gouverneur
de Middellandsche zee vooral van een eiland, daar allen of de meesten, die in-schapvnSo,e
de Middellandsche zee liggen, van Zijne Majesteit zijn.
Waarop de edelknaap antwoordde ; ,Dat mijnheer Sancho Panza gouverneur
is, daaraan valt niet te twijfelen ; of het een eiland is of niet, wat hij bestuurt,
daar steek ik mij niet in; maar genoeg is het, dat het een plaats is van meer
dan duizend inwoners : en wat de eikels betreft, ik zeg, dat mevrouw de hertogin zoo eenvoudig en zoo nederig :s, dat het zenden van iemand om eikels
ate vragen aan een boerin nog niets zegt, maar dat het haar wel gebeurde een
kam te vragen, geleend bij een buurvrouw : want u moet weten, dat de dames
van Arragon, ofschoon zij voornaam zijn, toch niet zoo kieskeurig en hoog.moedig als de Castiliaansche dames : zij behandelen de lieden met meer een
-voudighe."
.moedig
;

;

;
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Terwijl zij midden in deze gesprekken waren, sprong Sanchootje voor den
dag met een mandje eieren en vroeg den edelknaap : „Zeg eens, mijnheer, draagt
mijnheer mijn vader soms ook een wijde broek sedert hij gouverneur is ?"
„Ik heb er niet op gelet," antwoordde de edelknaap : maar hij zal er wel
een dragen.
cAch mijn Hemel!» hervattte Sanchootje; shoe zal mijn vader er uitzien met
een strakke broek ! is het niet aardig, dat ik, van dat ik geboren ben af, mijn
vader verlang te zien met een strakke broek ?»
«Of u hem met zulk een broek zal zien, bij leven en welzijn ?» antwoordde
de edelknaap. «Bij den Hemel, hij is op weg om een muts met oorlappen te
gaan dragen, als zijn gouverneurschap nog maar twee maanden duurt.)
De pastoor en de bacculaureus zagen zeer goed, dat de edelknaap schertste;
maar de fijnheid der koralen en het jachtgewaad, dat Sancho zond, wierp alles
weder omver, (want Theresia had hun het pak kleederen reeds getoond), en
zij lieten niet na te lachen om het verlangen van Sanchootje, te meer toen Theresia zeide : «Mijnheer pastoor, verneem eens, of er van hier ook iemand gaat
naar Madrid of naar Toledo, opdat hij mij een besten hoepelrok koope, en hij
moet in den smaak zijn en van de besten, die er zijn, want waarlijk, ik moet
het gouverneurschap van mijn man eer aandoen zooveel ik kan ; ja, als ik het
in mijn hoofd krijg, ga ik zelf naar de stad, om een koets te koopen zooals
alle andere vrouwen, want wie een man gouverneur heeft, kan het heel goed
doen en volhouden.'
«Wel, moeder,» zeide Sanchootje, «behaagde het den Hemel, dat het liever
vandaag was dan morgen, al zeiden ook allen, die mij met mevrouw mijn moeder in die koets zagen zitten : „Kijk die eens ! de dochter van den knoflookbuik i
en hoe zit en ligt zij daar in de koets als ware zij een Pauzin !" Maar laten
zij maar in het slijk trappen en laat ik in mijn koets rijden, met mijn voeten
van den grond af! Slecht verga het allen kwaadsprekers in de wereld ! en ik loop
daar maar warmpjes heen en laat de menschen lachen. Spreek ik goed, moeder ?"
„Of gij goed spreekt, dochter !" antwoordde Theresia : ,.en al dat geluk en
nog meer heeft mij mijn goede Sancho voorspeld : gij zult zien dochter, dat
hij niet ophoudt, vóór hij mij gravin gemaakt heeft, want het komt er maar
op aan te beginnen gelukkig te zijn, en zoo als ik menigmaal uw goeden vader
heb hooren zeggen, (want zoo goed hij uw vader is is hij die der spreekwoorden) : Als men u de koe geeft, loop toe met het touwtje ; als men u een gouverneurschap geeft, pak het ; als men u een graafschap geeft, grijp het : en als
men u pst ! pst ! toeroept met eene goede gift, steek haar op : of ga maar slapen
en antwoord niet op de fortuintjes en gelukjes, die staan te roepen voor de
deur van uw huis."
. „En wat geef ik er om," voegde Sanchootje er bij, „of wie wil, zegge als
hij mij opgeblazen en nuffig ziet : de hond zag zich met een linnen broek aan,
en zoo voorts."
Dit hoorende, zeide de pastoor : „ik kan niet anders dan denken dat allen,
die van het geslacht der Panza's zijn, geboren werden elk met een zak spreek
zijn lijf: geen hunner heb ik gezien, die ze niet uitkraamt op alle-wordeni
uren en in al de gesprekken, die hij houdt."
„Dat is waar zeide de edelknaap, „dat mijnheer de gouverneur Sancho er bij eiken voetstap zegt, en ofschoon velen niet te pas komen, behagen zij toch, en mevrouw de hertogin en de hertog prijzen ze zeer."
„Houdt u nog altijd vol, mijnheer," vraag de baccalaureus, „dat het waar is,
.
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van het gouverneurschap van Sancho, en dat er een hertogin in de wereld is-,.
die hem geschenken zendt en hem schrijft ? want wij, al bekijken wij de geschenken en al hebben wij de brieven gelezen, gelooven het niet, en denken, dat
dit een der zaken is van Don Quichote, onzen landsman, die, volgens hem,.
allen door betoovering geschieden : en zoo ben ik op het punt van te zeggen„
dat ik u begeer te bevoelen en te betasten, om te zien, of gij een hersenschimmige afgezant zijt, dan wel een mensch van vleesch en been."
„theeren, ik weet niets meer van mij zelven," antwoordde de edelknaap, „dan.
dat ik een wezenlijke afgezant ben en dat mijnheer Sancho Panza werkelijk.
gouverneur is, en dat mijn meesters, de hertog en de hertogin, zulk een gouver-neurschap kunnen geven en gegeven hebben, en dat ik heb hooren zeggen, dat
die Sancho Panza er zich allerknapst in gedraagt : of hier tooverij bij is of
niet, kunt u straks onder elkander betwisten : ik weet niets anders bij den eed,
dien ik zweer, namelijk bij het leven mijner ouders, die beiden nog in leven
zijn en die ik zeer bemin en liefheb."
„Het kan wel zoo wezen," hernam de kandidaat, „maar dubitat Augustinus."
„Twijfele wie twijfelt," antwoordde de edelknaap : „de waarheid is wat ik
gezegd heb en zij moet steeds boven den leugen drijven, even als de olie op
het water, en anders : operibus credite, et non verbis : laat een uwer met mier
medegaan en gij zult met uw oogen zien wat gij niet met uw ooren gelooft."
„Die tocht lijkt mij," zeide Sanchootje : ,,mijnheer, neem mij achter op uw
knol, en ik zal zeer gaarne mijnheer mijn vader gaan bezoeken."
«De dochters der gouverneurs,> zeide de edelknaap «moeten niet alleen langs
de wegen gaan, maar verzegeld van koetsen en draagstoelen en van een groot
aantal bedienden.'
,,Bij den Hemel," antwoordde Sanchootje : „ik zit even goed ap een ezelinnetje
als in een koets : gij hebt een mooie nuf gevonden!"
„Zwijg, meisje, zeide Theresia : „ gij weet niet wat gij zegt en deze mijnheer
houdt van zekerheid : want zoo de tijden, zoo de zeden : zoolang hij Sancho
heet, heet ik ook Sancho, en nu hij gouverneur is, ben ik dame. Ik weet niet,
of ik gelijk heb."
„Mevrouw Theresia zegt meer dan zij denkt," zeide de edelknaap ; „geef mij
nu te eten, en laat mij dan gaan, want ik,wenschte dezen avond terug te keeren.'y
Waarop de pastoor zeide : „Kom bij mij, mijn vastenmaaltijd gebruiken,
want mevrouw Theresia heeft meer goeden wil dan middelen om zulk een goeden gast te bedienen."
De edelknaap weigerde zulks, maar eindelijk moest hij toegeven tot zijn eigen
voordeel ; en de pastoor nam hem heel gaarne met zich, ten einde gelegenheid
te hebben om hem op zijn gemak te vragen naar Don Quichote en zijn bedrijven. De baccalaureus bood zich aan om voor Theresia de brieven te beantwoorden : maar zij wilde niet, dat de baccalaureus zich met hare zaken bemoeide,
daar zij hem voor ietwat gekscherend hield, en dus gaf zij een kadetje met
twee eieren aan een koorknaapje, dat schrijven kon, en die schreef haar tweebrieven, een voor haar man en den anderen voor de hertogin, opgeschreven
uit haar eigen brein en niet de slechtste, welke in deze groote geschiedenis voor
-komen
gelijk men later za zien
;
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HOOFDSTUK I,I.
Van het verdere verloop der regeering van Sancho Panza, met
andere niet onaardige voorvallen.
De dag, die volgde op den nacht van de ronde van den gouverneur brak
aan ; de hofmeester had hem slapeloos doorgebracht, zijn gedachten gevestigd
houdende op het gelaat, de knapheid en de schoonheid van de verkleede jonkvrouw ; en de huisknecht bracht wat er van overig bleef door met aan zijn
meesters te schrijven wat Sancho Panza deed en zeide, even verwonderd over
zijn daden als over zijn gezegden, daar zijn woorden en zijn bedrijven steeds
een mengsel waren van ernst en onzin. Eindelijk stond mijnheer de gouverneur
op ; en op bevel van den doctor Pedro Recio deed men hem ontbijten met
een weinig ingemaakte spijzen en vier teugen koud water, iets, dat Sancho
gaarne geruild had tegen een stuk brood en een tros druiven ; maar ziende, dat
dwang hier meer gold dan lust, beet hij er door heen met veel zielesmart en
maagpijn, terwijl Pedro Recio hem wijs maakte, dat weinige en lichte spijzen
het verstand . verlevendigden, wat het meest te pas kwam voor personen, geplaatst in gezag en in hooge ambten, waarin niet zoo zeer de -lichaamskrachten
moeten benuttigd worden als die van het verstand. Met deze sophisterij leed
Sancho honger en wel zoozeer, dat hij in zijn binnenste het gouverneurschap
vervloekte en zelfs hem, die het hem geschonken had ; maar met zijn honger
en zijn ingemaakte spijzen zette hij zich dien dag aan het rechtspreken ; en het
eerste wat zich aanbood was een voorstel, dat een vreemdeling hem deed,
terwijl de huisknecht en het overige gevolg bij alles tegenwoordig waren, en dat
aldus luidde : «Mijnheer, een diepe rivier scheidde twee gedeelten van dezelfde
heerlijkheid, (en u zij opmerkzaam, want het geval is van belang, en eenigszins
moeielijk) : ik zeg dan, dat over die rivier een brug lag en aan het einde daarvan
.stond een galg en eene soort van gerechtshof waarin gewoonlijk vier rechters
zaten, die naar de wet vonnisden, welke gemaakt was door den heer van de
rivier der brug en van de heerlijkheid, en aldus luidde : cIndien iemand over
deze brug gaat van den eenen kant naar den anderen, moet hij eerst zweren,
waarheen hij gaat ; en als hij de waarheid zweert, late men hem er overgaan,
en als hij leugen spreekt, dan sterve hij, zonder eenige genade, opgehangen aan
de galg, die men daar ziet. Met kennis van deze wet en hare strenge voor
gingen er velen over en dadelijk kon men aan hetgeen zij zwoeren zien,-warde,
of zij de waarheid zeiden, en de rechters lieten hen vrij overgaan. Nu gebeurde
het, dat toen men den eed afnam aan een man, deze zwoer en zeide, dat hij,
op den eed, dien hij deed, ging sterven aan die galg, die daar stond, en niet
voor iets anders. De rechters overwogen den eed en zeiden : cAls wij dezen
-man vrij laten overgaan, loog hij in zijn eed en volgens de wet moet hij sterven;
-en als wij hem ophangen, terwijl hij zwoer, dat hij ging sterven aan die galg,
-en dus de waarheid gezworen heeft, moet hij volgens dezelfde wet vrij wezen.
U wordt nu gevraagd, mijnheer de gouverneur : wat zullen de rechters doen
met dien man, daar zij tot heden toe in twijfel en onzekerheid verkeeren en
kennis gekregen hebbende van het scherpzinnig en verheven verstand Uwer
Hoogheid, zonden zij mij om uw oordeel te vragen in zulk een ingewikkeld en
twijfelachtig geval.
Waarop Sancho antwoordde : «Die heeren rechters, die u tot mij zenden,
,
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konden zich die moeite gespaard hebben, want ik ben een man, die eer dom
dan scherpzinnig ben ; maar vertel mij de zaak nog eens opdat ik het begrijp:
misschien zou het kunnen zijn, dat ik er een oplossing voor vond.»
De voorsteller herhaalde een- en andermaal het verhaal, dat hij de eerste
maal gedaan had, en Sancho zeide : cMijns inziens kan ik die zaak in twee
woorden uitleggen : zij is aldus : die man zweert, dat hij gaat sterven aan de
galg, en als hij er aan sterft, zwoer hij de waarheid, en om de gestelde wet
verdient hij vrij te zijn en de brug over te gaan; en hangt men hem niet op,
dan zwoer hij leugen, en om dezelde wet verdient hij, dat men hem ophangt.
«Het is zooals mijnheer de gouverneur zegt, zeide de bode, 'ten voor zooveel
betreft het volledige begrip van het geval valt er niets meer te vragen en te
twijfelen.'
«Ik zeg dan,a hervatte Sancho, rdat men van dien man dat gedeelte, dat de
waarheid zwoer, moet laten overgaan, en wat leugen sprak, ophangen, en op
deze wijze zal de voorwaarde van den overtocht letterlijk vervuld worden•'
«Maar, mijnheer de gouverneur, hervatte de vrager, tdan zal die man in
tweeën gedeeld moeten worden een leugenachtig en een waarachtig deel, en als
men hem doorsnijdt, moet hij noodzakelijk sterven : en zoo bereikt men niets
van hetgeen de wet vordert, terwijl het echter volstrekt noodzakelijk is, dat zij
vervuld worde. '
«Kom hier, mijn goede mijnheer,' antwoordde Sancho : (die reiziger, waar
gij van spreekt, heeft, als ik geen domoor ben, evenveel recht om te sterven
als om te leven en om de brug over te gaan, want als de waarheid hem redt,
veroordeelt hem de leugen, en daar dit nu eenmaal zoo is ben ik van oordeel, dat gij
aan die heeren, die mij u zonden, zegt, dat, daar de redenen om hem te veroordeelen of hem vrij te spreken even zwaar wegen, zij hem vrijelijk moeten laten
overgaan, daar het goeddoen steeds meer geprezen is dan het kwaaddoen; en
dit zou ik met mijn naam onderteekend geven, indien ik schrijven kon ; ik heb
in dit geval niet uit mijzelven gesproken, maar er kwam mij een les in de gedachten onder vele andere., welke mijn meester Don Quichote, mij gaf, den
nacht vóbr ik gouverneur van dit eiland werd, namelijk, dat als de rechtvaardigheid twijfelachtig was, ik moest overhellen naar de barmhartigheid en hare
partij kiezen, en God heeft gewild, dat ik mij dit heden herinnerde, daar het
in dit geval uitmuntend te pas kwam.'
„Dat is zoo," antwoordde de huisknecht, „en ik houd het ervoor, dat Lucurgus
zelf, die wetten gaf aan de Lacedaemoniers, geen beter vonnis had kunnen
vellen, dan hetgeen de groote Panza geveld heeft : en hiermede eindige de
zitting van dezen morgen, en ik zal zorgen dat mijnheer de gouverneur naar
zijn volle genoegen kunne eten."
„Dat verzoek ik, en het zal mij niet slecht bekomen !" sprak Sancho : „geeft
mij te eten en laat de gevallen en de twijfelachtigheden aan mij over : ik zal ze
wel als kaf in den wind strooien."
De huisknecht hield zijn woord, daar het hem een gewetenszaak toescheen,
zulk een verstandigen gouverneur door honger te dooden, te meer daar hij
dienzelfden nacht met hem dacht te eindigen, de laatste grap met hem makende, welke hun opgedragen was. Het gebeurde nu, dat, als hij dien dag gegeten
had tegen de regels en aphorismen van den doctor Tirteafuera in, er bij het
afnemen der tafel een renbode binnen kwam met een brief van Don Quichote
voor den gouverneur. Sancho gebood den geheimschrijver hem voor zich te
lezen, en als er niets in voorkwam, dat geheim moest blijven, hem hardop te
..
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lezen. De geheimschrijver deed zulks en hem eerst overgezien hebbende, zeide
hij : „Hij kan wel hardop gelezen worden, want hetgeen mijnheer Don Quichote aan u schrijft, verdient gedrukt te worden en geschreven met gouden letters:
aldus luidt het:
Brief van Don Quichote van de Mancha aan Sancho Panza,
gouverneur van het eiland Barataria.
«Terwijl ik berichten verwachtte te hooren van uwe fouten en ongerijmdheden, vriend Sancho, hoorde ik ze van uw , verstandsgaven, zoodat ik den Hemel bijzonder dankte, die uit het slijk de armen weet te verhoogen en van de
dwazen verstandigen te maken. Men zegt mij, dat gij regeert alsof gij een man
waart, en dat gij een man zijt alsof gij een dier waart, zoo groot is de nederigheid, waarmede gij u gedraagt : en gij moet opmerken, Sancho, dat het dikwerf past en noodig is voor het gezag van het ambt, de nederigheid des harten
tegen te gaan: de manier van zijn toch van dengene, die een belangrijke post bekleedt, moet overeenkomen met hetgeen deze vordert, en niet met den maatstaf van hetgeen, waartoe zijn nederig karakter hem aanspoort. Kleed u goed,
want een versierde stok schijnt geen stok : ik zeg niet, dat gij sieraden en
pronkerijen moet dragen, of, een rechter zijnde, u kleeden als een krijgsman,
maar dat gij u versiert met het gewaad, dat uw ambt vereischt, en dat het in
alle gevallen zindelijk en net zij. Om de genegenheid te winnen van het volk,
dat gij bestuurt, moet gij onder anderen twee dingen doen : het eene, welgemanierd zijn jegens allen, ofschoon ik u dat reeds eenmaal gezegd heb, en het
andere, zorgen, dat er overvloed zij van levensbehoeften, want er is niets, dat
meer het hart der armen kwelt dan honger en duurte.
Maak niet vele , verordeningen, en als gij ze maakt, zorg, dat zij goed zijn,
en bovenal, dat zij uitgevoerd en nageleefd worden : de verordeningen toch, die
niet uitgevoerd worden, zijn even goed alsof zij niet bestonden : integendeel zij
geven te kennen, dat de Vorst, die verstand en gezag had om ze te maken,
geen kracht had om te maken, dat zij uitgevoerd werden : en de wetten, die
vrees aanjagen en niet worden uitgevoerd, worden eindelijk als de balk, koning
der kikvorschen, die hen in den aanvang verschrikte, maar na verloop van tijd
minachtten zij hem en klommen boven op hem. Wees een vader van de deugden en een stiefvader van de ondeugden. Wees niet steeds streng, noch steeds
zacht, en kies het midden tusschen die twee uitersten, want daar ligt het punt
des verstands. Bezoek de gevangenissen, de slachthuizen en de marktpleinen,
want de tegenwoordigheid van den gouverneurs op zulke plaatsen is van veel
belang. Troost de gevangenen, die op de korte afdoening hunner zaak wachten. Wees een schrik voor de slachters, zoodat zij voor dat oogenblik goed
gewicht geven, en wees streng voor de marktvrouwen om dezelfde reden. Betoon u niet (schoon gij het soms zijn mocht, wat ik niet geloof) inhalig, wel
noch smulgraag, want als het volk en zij die met u handelen uwe be--lustig,
paalde neiging kennen, zullen zij van dien kant op u rammeien, totdat zij u in
de diepte des verderfs gestort hebben. Zie en zie over, lees en lees over de
raadgevingen en lessen, die ik u op schrift gaf, voordat gij van hier vertrokt
naar uw gouverneurspost, en gij zult zien, hoe gij in haar vindt, indien gij haar
betracht, een steun, die u de lasten en moeielijkheden zal helpen dragen, welke
zich bij eiken voetstap voor de gouverneurs voordoen. Schrijf aan uwen heer
en vrouwe en toon u dankbaar, want de ondankbaarheid is een dochter der
hoovaardij en een der grootste zonden, en wie dankbaar is jegens wie hem
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hebben begunstigd, wekt de hoop, dat hij het ook jegens God zal zijn, die hem
zooveel goeds deed en gestadig doet.
Mevrouw de hertogin zond een dienaar uit met uw kleederenpak en nog een
geschenk voor uw vrouw Theresia Panza : alle oogenblikken verwachten wij
antwoord. Ik ben een weinig ongesteld geweest door eene zekere kattenkrabberij, die mij overkwam, niet zeer ten bate van mijn neus ; maar dat was niets,
want zijn er toovenaars, die mij mishandelen, er zijn er ook, die mij verdedigen. Bericht mij, of de huisknecht, die bij u is, iets uitstaande had met de
bedrijven van Trifanti, zooals gij vermoedde ; van alles wat er gebeuren mocht,
moet gij mij bericht blijven geven, want de afstand is zoo klein, te meer daar
ik weldra dit werkelooze leven denk te verlaten, waarin ik mij bevind, dewijl
ik er niet voor geboren werd. Er is mij iets overkomen, dat mij, geloof ik, in
ongenade zal brengen bij dien heer en dame ; maar ofschoon het mij zeer spijt,
spijt het mij niets, want ik moet eer mijn plicht, dan hun genoegen doen, overeenkomstig hetgeen men te zeggen pleegt: amicus .Plato,. sed maateis arnica veritas.
Ik zeg u dit in het Latijn, omdat ik overtuigd ben, dat gij, sedert gij gouverneur zijt, het geleerd zult hebben. En vaarwel: God beware u, dat niemand
u beklage!
Uw vriend,
DON QUICHOTE VAN DE MANCHA."

Sancho luisterde met veel opmerkzaamheid naar den brief, die geprezen en
voor verstandig gehouden werd door hen, die hem hoorden, en aanstonds stond
Sancho van tafel op en den geheimschrijver roepende sloot hij zich met hem
op in zijn kamer; zonder langer uit te stellen, wilde hij dadelijk zijn heer Don
Quichote antwoorden : en hij zeide den geheimschrijver, dat hij, zonder er iets
bij te doen of af te laten, moest opschrijven wat hij hem zou voorzeggen en

zoo deed deze ; de brief van antwoord nu was van den volgenden inhoud.

Brief van Sancho Panza aan Don Quichote
van de Mancha.
„De drukte mijner bezigheden is zoo groot, dat ik geen gelegenheid heb om
mijn hoofd te krabben, noch zelfs om mijn nagels te snijden, en zoo laat ik ze
zoolang groeien als God het betere ! Ik zeg dit, lieve mijnheer van mijn hart,
opdat u zich niet verbaze, dat ik tot heden toe geen bericht heb gegeven van
mijn geluk of mijn ongeluk in dit gouverneurschap, waarin ik meer honger
lijd, dan toen wij samen door de bo%chen en door de wildernissen doolden.
Mijnheer de hertog schreef mij onlangs, mij bericht gevende, dat er op dit
eiland eenige spionnen gekomen waren om mij te dooden, maar tot nog toe
heb ik er geen ontdekt, dan een zekeren doctor, die hier ter stede bezoldigd
is om alle gouverneurs te vermoorden, die hier mochten komen : hij heet doctor
Pedro Recio en is geboren te Tirtafuera. Zie eens, is dat geen naam, om bang
te worden, dat ik onder zijn handen moet sterven. Deze doctor zegt van zichzelven, dat hij de ziekten niet geneest als zij er zijn, maar dat hij ze voorkomt,
opdat zij niet komen, en de medicijnen, die hij gebruikt, -zijn diëet en nog eens
diëet, totdat een mensch tot louter beenderen gebracht is, alsof de zwakheid
niet een grooter onheil ware dan de koorts. Om kort te gaan, hij is bezig mij
van honger te doen sterven, en ik ben bezig te sterven van spijt, want terwijl
ik in dit gouverneurschap warm eten en koel drinken dacht te krijgen en mijn
lichaam te verkwikken tusschen lakens van Hollandsch linnen op veeren kus-
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sens, moet ik vasten als ware ik een kluizenaar, en daar ik dit niet doe met
mijn wil, denk ik, dat mij bij slot van rekening de duivel zal halen.
Tot heden heb ik niet ontvangen wat mij toekwam, noch genomen wat mij
niet toekwam ; ik kan mij niet bezinnen, hoe dit komt, want hier heeft men
mij gezegd, dat de inwoners der stad aan de gouverneurs, die op dit eiland
plegen te komen, voor zij er aankwamen, veel geld cif gegeven af geleend heb
dat zulks het gewone gebruik is met de anderen, die naar gouverneur--ben,
schappen gaan, en niet alleen in dit.
Dezen nacht de ronde doende, trof ik een zeer schoone jonkvrouw aan in
manskleederen en een broeder van haar in een vrouwengewaad : op het meisje
raakte mijn hofmeester verliefd en verkoos haar in zijn verbeelding tot zijn
vrouw, naar hij gezegd heeft, en ik verkoos den jonkman tot mijn schoonzoon:
heden zullen wij beiden onze voornemens bespreken met beider vader, die een zekere
Diego de la Liana is, een edelman en een Christen zoo oud als men maar wil.
Ik bezoek de marktpleinen, gelijk u het mij aanraadt, en gisteren vond ik
een koopvrouw, die versche hazelnoten verkocht, en ik overtuigde haar, dat
zij onder een mud versche hazelnoten er nog een met oude en verrotte gemengd had. Ik wees ze allen toe aan de jongens van de school, die ze wel
zullen weten te onderscheiden, en veroordeelde haar tot veertien dagen ontzegging van de markt; men heeft mij gezegd, dat ik het knap deed : wat ik u
zeggen kan, is dat het gerucht in deze stad gaat, dat er geen slechter volk is
dan de marktvrouwen, want allen zijn onbeschaamd, onbarmhartig en vermetel,
en dat geloof ik ook, te oordeelen naar die welke ik in andere steden gezien heb.
Dat mevrouw de hertogin geschreven heeft aan mijn vrouw Theresia Panza
en haar het geschenk gezonden, waarvan u spreekt, doet mij veel genoegen,
en ik zal trachten mij dankbaar te toonen op zijn tijd : kus u haar de handen
voor mij, zeggende, dat ik zeg, dat zij het niet in een gescheurden zak heeft
gedaan, zooals zij het metterdaad zal zien. Ik zou niet gaarne hebben, dat u
aanleidingen tot onaangenaamheid met dien mijnheer en mevrouw hadt, want
als u ruzie met hen krijgt, is het duidelijk, dat zulks te mijnen nadeele moet
tegenkaatsen ; en het zou niet wel zijn, dat, terwijl gij mij raadt dankbaar te
wezen, u zelf zulks niet ware jegens hen, die u zoovele gunsten bewezen hebben,
en gij met zooveel pracht in hun kasteel onthaald zijt.
Dat van het kattenkrabben begrijp ik niet; maar ik verbeeld mij, dat het
een van de booze bedrijven moet wezen, welke de booze toovenaars tegen u
verrichteu ; ik zal het wel hooren, als wij elkander terugzien. Ik zou u wel iets
willen zenden ; maar ik weet niet wat u te zenden, behalve eenige kliteerspuiten
tegen de pokken, die men op dit eiland heel netjes maakt, ofschoon ik, als ik
mijn ambt blijft houden, wel iets aardigs zal trachten te zenden. Indien mijn
vrouw Theresia Panza mij schrijft, betaal u dan het port, en zend mij den brief,
want ik verlang zeer iets van den toestand mijner vrouw en kinderen te weten.
En hiermede bevrijde God u van slechtgezinde toovenaars en van dit gouverneurschap, wat ik • echter betwijfel, want ik vrees het eerst met mijn leven te
verlaten, zoo behandelt mij doctor Pedro Recio.
Uwe genadige dienaar
Gouverneur."

SANCHO PANZA ,

De geheimschrijver sloot den brief en zond den renbode weg, en daarop
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kwamen de foppers van Sancho bijeen en regelden onder elkander de wijze,
waarop men hem uit het gouverneurschap zou verwijderen. Dien avond bracht
Sancho door met eenige verordeningen te maken betrekkelijk het goede bestuur van wat hij zich een eiland verbeeldde te zijn ; hij gebood, dat er geen
opkoopers van levensmiddelen in den staat zouden wezen, en men wijn kon
invoeren vanwaar men wilde, met bijvoeging, dat men de plaats, vanwaar hij
was, moest aangeven, ten einde een prijs te bepalen naar zijn waarde, zijn
kracht en zijn vermaardheid ; en wie er water in deed of den naam veranderde, zou daarvoor zijn leven verliezen; hij verminderde den prijs van
alle schoeisels, vooral dien der schoenen, daar het hem dunkte, dat die
overdreven opliep : hij stelde een bepaling vast voor het loon der dienstboden, dat hem veel te hoog opgevoerd scheen ; hij stelde zeer zware straffen
voor hen die dartele en ongebonden liedjes zongen, zoo bij nacht als bij dag;
hij beval, dat geen blinde een wonder in versjes zou bezingen, indien hij niet
een authentiek getuigschrift bij zich had, dat het waar was, daar het hem voorkwam, dat de meeste, welke de blinden bezingen, verzonnen zijn, ten nadeele
van de waarachtige. Hij stelde in en benoemde een gerechtsdienaar voor de
armen, niet om hen te vervolgen, maar om onderzoek te doen, of zij het waren,
want onder den schijn der geveinsde lamheid en van valsche wonden vierden
ware armen bandieten en gezonden dronkaards. Kortom, hij stelde zulke goede
zaken in, dat zij tot heden toe in die stad worden nageleefd en genoemd CDe
verordeningen van den grooten gouverneur Sancho Panza."
.,

HOOFDSTUK LII.
Waarin het avontuur verhaald wordt van de tweede gezelschaps.
dame Dolorida, of de smartvolle, anders genaamd

Donna Rodriguez.
Sidi Hamed verhaalt, dat, toen Don Quichote weder hersteld was van zijn
krabben, het hem voorkwam, dat het leven, hetwelk hij in dat kasteel leidde,
geheel tegen de orde der ridderschap streed, waarvan hij zijn beroep had gemaakt, en zoo besloot hij den hertog en de hertogin verlof te verzoeken om
naar Saragossa te vertrekken, waar de feesten nabij waren en hij het paardentuig
dacht te winnen, dat op zulke feesten gewonnen wordt. Terwijl hij op zekeren
dag aan tafel zat met den hertog en de hertogin en hij zijn voornemen ten uitvoer begon te brengen en het verlof te vragen, kwamen er onverwachts door de
deur der groote zaal twee vrouwen binnen, gelijk zij later bleken, met rouw bedekt van het hoofd tot de voeten, en een van haar, Don Quichote naderende,
wierp zich aan zijn voeten, zoo lang als zij was, haar mond gekleefd op de voeten van Don Quichote, en slaakte een zoo droevig, zoo diep en zoo smartelijk
gekerm, dat het allen die haar hoorden en zagen, in verwarring bracht ; en ofschoon de hertog en de hertogin dachten, dat het een grap zou zijn, welke hun
bedienden met Don Quichote wilden hebben, maar zagen met welk een aan drang de vrouw zuchtte, kermde en schreide, bracht het hen in twijfel en ontsteltenis, totdat Don Quichote haar meewarig van den grond ophielp en maakte,
DON QUICHOTE.
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dat zij zich ontsluierde en den mantel van voor haar weenend gelaat wegnam.
Zij deed zulks en bleek iemand te wezen, die men nimmer had kunnen denken,
want zij vertoonde het gelaat van Donna Rodriguez, de gezelschapsdame des
huizes ; en de andere in rouwgewaad was hare dochter, de bedrogene door den
zoon van den rijken landbouwer. Allen, die haar kenden, waren verwonderd,
en de hertog en de hertogin meer dan iemand, want zij hielden haar voor eerre
zottin en onnoozele dwaze, maar toch niet zoo erg, dat zij gekheden zou bedrijven. Eindelijk wendde Donna Rodriguez zich tot haar heer en vrouwe en
sprak tot hen : c Het behage uwer excellentiën mij verlof te geven, dat ik een
weinig spreke met dezen ridder, want zoo behoort het, ten einde goed van de
zaak af te komen, waarin de vermetelheid van een slechtgezinden dorper mij
gebracht heeft.'
De hertog zeide, dat hij het toestond en zij met mijnheer Don Quichote mocht
spreken zooveel als zij lust had. Zij richtte daarop hare stem en gelaat tot Don
Quichote en zeide : Eenige dagen geleden dappere ridder, heb ik u bericht gegeven van het ongelijk en de lichtzinnigheid, waarmede een slechte boer mijn
zeer beminde en geliefde dochter behandeld heeft, welke deze ongelukkige is,
hier tegenwoordig, en gij hebt mij beloofd, het voor haar op te zullen nemen,
het onrecht herstellende, dat men haar aangedaan heeft; en thans is het te mijner kennis gekomen, dat gij uit dit kasteel wilt vertrekken, om de avonturen op
te zoeken, welke God u moge toezenden ! ik zou wenschen, dat gij, alvorens te
vertrekken, dien lompen boer uitdaagde en maakte, dat hij trouwde met mijn
dochter, ter vervulling van de belofte, haar gemaal te zullen worden, die hij
haar gaf, voor hij zich met haar vereenigde : want te denken, dat de hertog,
mijn heer, mij recht zal verschaffen, is peren vragen aan den olmboom, om reden,
die ik u reeds heb uitgelegd. En hiermede geve onze Heer u veel heil en late
ons niet hulpeloos ! A
Hierop antwoordde Don Quichote met veel deftigheid en staatsie : cGoede
gezelschapsdame, matig u tranen, of om beter te zeggen, droog ze af en spaar
uwe zuchten, want ik belast mij met de herstelling uwer dochter, voor welke het
beter geweest zou zijn, niet zoo lichtvaardig te zijn geweest in het gelooven van
minnaars beloften, welke voor het grootste gedeelte gemakkelijk te beloven zijn
en zeer moeilijk te volbrengen ; en dus zal ik met verlof van den hertog, mijnen
heer, aanstonds vertrekken om dien boosaardigen kerel op te zoeken, en ik zal
hem vinden, en hem uitdagen, en hem dooden, indien hij mocht weigeren het
gegeven woord te volbrengen ; de voornaamste taak toch van mijn beroep is de
nederigen te vergeven en de trotschen te kastijden, ik wil zeggen : de ellendigen
te hulp te komen en de hardvochtigen te vernietigen.
„Het is niet noodig,' antwoordde de hertog, c dat u de moeite neme, den
boerenknaap op te zoeken, over wien deze goede gezelschapsdame zich beklaagt
en het is evenmin noodig, dat u mij verlof vraagt om hem uit te dagen, want
ik geef hem voor uitgedaagd, en ik neem op mij, hem deze uitdaging te doen
weten, en dat hij haar aanneemt en komt om zich te verantwoorden hier op mijn
kasteel, waar ik aan u beiden een vrij veld zal geven, alle voorwaarden in acht
nemende, welke bij dergelijke bedrijven plegen en moeten gehouden worden,
iedereen gelijkelijk recht verschaffen, gelijk alle vorsten gehouden zijn te ver
domeinen.' vrij veld verleenen aan wie strijden binnen de grenzen hunner-schafen,di
domeinen.'
cUitstekend, met dit vrijgeleide en het verlof uwer grootheid,> hervatte Don
Quichote, czeg ik van nu af, dat ik voor dezen keer afstand doe van mijn adel-
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dom en mij verneder en op ééne lijn ptaats met, den lagen stand van den be
feediger en mij met hem gelijk stel, hem in staat stellend om met mij te strijden:
en zoo, schoon afwezig, daag ik hem uit en roep hem tot verantwoordiug wegens het kwaad, dat hij deed met deze arme gewezen en door zijn schuld zulks
niet meer zijnde maagd te bedriegen, en dat hij haar het woord moet. houden
dat hij haar gaf, haar wettige man te zullen wezen, of sterven moet op den eisch.s
En aanstonds een handschoen uittrekkende, wierp hij dien midden in de zaal
en de hertog raapte hem op, zeggende, dat hij, zooals hij reeds gezegd had, die
uitdaging aannam in naam van zijn vazal en den termijn stelde o\-er zes dagen
en het strijdperk op het plein van dit kasteel en de wapenen de gewone der
ridders : lans en schild en maliënkolder met al de overige stukken, zonder eenig
bedrog, misleiding of bijgeloof, onderzocht en nagezien door de kamprechters;
«maar vóór alles is het noodig, dat deze goede gezelschapsdame en deze rampvolle jonkvrouw de handhaving van haar recht in handen stellen van mijnheer
Don Quichote, want anders zal er niets geschieden en die uitdaging niet tot
een behoorlijke uitvoering geraken.»
«Dat doe ik,» antwoordde de gezelschapsdame ; -- «en ik ook,» voegde hare
dochter er bij, zeer schreiend en zeer beschaamd en in treurigen toestand. Nadat
deze bepaling was vastgesteld en de hertog zich voorgesteld had, wat hij in dit
geval te doen had, gingen de rouwdraagsters heen en beval de hertogin, dat
men haar in het vervolg niet meer moest behandelen als hare bedienden,
maar als dames van avonturen, die recht kwamen vragen ten haren huize ; en
zoo gaf men haar een bijzonder vertrek en bediende haar als vreemdelingen,
niet zonder verbazing van de overige vrouwelijke bedienden, die niet wisten,
waar de dwaasheid en onbeschaamdheid zouden ophouden van Donna Rodriguez
en van hare verdoolde dochter. Terwijl dit geschiedde, kwam, om het feest
volkomen te vervroolijken en een goed einde aan den maaltijd te verschaffen,
de edelknaap in de zaal binnen die de brieven en geschenken aan Theresia
Panza, de vrouw van den gouverneur Sancho Panza, bracht, welke komst den
hertog en de hertogin groot genoegen deed, daar zij verlangden te weten wat
hem op zijn reis was overkomen; en toen zij het hem vroegen, antwoordde
de edelknaap, dat hij het niet zoo in het openbaar kon zeggen en in korte
woorden, maar of het hunne excellentiën behagen wilde te wachten, totdat zij
alleen waren, en of zij zich ondertusschen wilden bezig houden met deze brieven : en twee brieven krijgende, stelde hij ze der hertogin ter hand : de eene
had tot opschrift : «Brief voor mevrouw de hertogin zoo en zoo, ik weet niet
waar;» en de andere : «Aan mijn man Sancho Panza, gouverneur van het
eiland Barataria, wien God voorspoed schenke langere jaren dan mij ! > De
hertogin zat, zooals men zegt, op heete kolen, totdat zij haar brief gelezen
had, en hem geopend hebbende en voor zich gelezen, en gezien, dat zij hem
hardop lezen kon, opdat de hertog en de omstanders hem zouden hooren, las
zij het volgende:
Brief van Theresia Panza aan de hertogin.

:

«veel genoegen deed mij, mevrouw, de brief, dien uwe grootheid mij schreef,
want in waarheid, ik verlangde er zeer naar. Het koralensnoer is heel mooi
en het jachtgewaad van mijn man doet er niet voor onder. Dat uwe Hoogheid
Sancho, mijn gemaal, gouverneur heeft gemaakt, heeft veel genoegen gedaan
aan dit gansche dorp, ofschoon niemand het gelooft, vooral niet de pastoor,
en meester Nikolaus, de barbier, en Simson Carrasco, de baccalaureus ; maar
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daar geef ik niets om, want als het waar is, mag iedereen zeggen wat hij wil,
ofschoon, als ik de waarheid moet zeggen, indien de koralen en het pak kleederen
niet gekomen waren, ik het evenmin geloofd zou hebben, want in dit dorp
houden allen mijn man voor een dom000r, en dat, behalve om gouverneur te
wezen van een kudde geiten, zij zich niet kunnen verbeelden voor welk gouverneurschap hij goed kan zijn : God geve het en richte het zoo, als Hij weet
dat zijn kinderen het noodig hebben. Ik, mevrouw van mijn hart, ben besloten,
met uw verlof, aan dit fortuintje een plaats in mijn huis te gunnen, door naar
het hof te gaan om mij in een koets uit te strekken, ten einde de oogen uit
te steken aan duizend benijders, die ik al heb : en dus smeek ik uwe excellentie, beveel mijn man, dat hij mij wat geld zendt, en laat het goed wat wezen,
want in de hofstad zijn de onkosten groot, daar het brood er een reaal kost
en het vleesch dertig maravedis het pond, wat een schande is ; en als hij wil,
dat ik niet ga, moet hij mij bijtijds waarschuwen, want mijn voeten branden
om mij op weg te begeven : mijn vriendinnen en buurvrouwen zeggen mij, dat
als ik en mijn dochter in pracht en staatsie naar het hof gaan, mijn man meer
bekend zal worden door mij, dan ik door hem, daar velen noodwendig zullen
vragen : «Wie zijn die dames in die koets ?» en dan zal een mijner knechten
antwoorden : «De vrouw en de dochter van Sancho Panza, gouverneur van het
eiland Barataria :» en op die wijze zal Sancho bekend worden, en ik geacht,
en te Rome is raad voor alles. Het spijt mij zooveel het mij maar spijten kan,
dat er dit jaar geen eikels zijn ingeoogst hier op het dorp ; toch zend ik uwe
hoogheid ongeveer een half schepel, die ik één voor één ben wezen oprapen
en uitzoeken op den berg, en ik kon geen grootere vinden : ik wenschte, dat
zij waren als struiseieren.
Uwe Hoogheid vergete niet mij te schrijven en ik zal zorg dragen voor het
antwoord, bericht gevende van mijn gezondheid en van alles wat er van deze
plaats te berichten mocht vallen, alwaar ik onzen Heer blijf bidden, dat Hij
uwe grootheid behoede en mij niet vergete ! Sancho, mijn dochter, en mijn
zoon kussen u de handen.
Zij, die uwe hoogheid liever wenscht te zien dan te schrijven.
Uwe dienaresse
;

THERESIA PANZA.»

Groot was het genoegen, dat allen smaakten bij het hooren van den brief
van Theresia Panza, voornamelijk de hertog en de hertogin ; en de hertogin
vroeg Don Quichote, of hij dacht, dat het goed was, den brief te openen, die
voor den gouverneur was bestemd en dien zij zich verbeeldde, dat overheerlijk
moest wezen ? Don Quichote zeide, dat hij hem zou opendoen om hun genoegen te geven, en zoo deed hij, en zag, dat hij aldus luidde:
Brief van Theresia Panza aan Sancho
Panza, haren man.
«Uwen brief ontving ik, lieve Sancho van mijn hart, en ik beloof en zweer
u als een katholieke Christin, dat het geen duimbreed scheelde of ik werd gek
van blijdschap. Kijk, vriend, toen ik kwam te hooren, dat gij gouverneur zijt,
dacht ik daar dood neder te vallen van loutere vreugde ; want gij, weet wel,
dat men zegt, dat de plotselinge blijdschap evenzeer doodt als de groote smart.
Sanchootje, uwe dochter, had een ongelukje, zonder het te merken, van louter
genoegen. Het pak, dat gij mij zondt, had ik vóór mij en de koralen, welke
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mevrouw de hertogin mij zond, om mijn hals, en de brieven in mijn hand, en
hun brenger daar vóór mij, en met dat al dacht en geloofde ik, dat alles een
droom was wat er gekomen was en wat ik aanraakte, want wie kon denken,
dat een geitenhoeder gouverneur van eilanden zou worden ? Gij weet wel, vriend,
dat mijn moeder zeide, dat het noodig was lang te leven : en ik zeg dit, omdat
ik niet denk op te houden voordat ik u pachter zie van de belastingen of van
de in- en uitgaande rechten, wat ambten zijn, die, ofschoon de duivel haalt
wie er een slecht gebruik van maakt, ten langen laatste altijd geld hebben. en
behandelen. Mevrouw de hertogin zal u zeggen, dat ik verlang naar het hof
te gaan : denk er over en bericht mij uw welnemen : ik zal zorgen er u eer
aan te doen door in een koets te rijden.
De pastoor, de barbier, de baccalaureus en zelfs de koster kunnen niet geboven, dat gij gouverneur zijt, en zeggen, dat alles fopperij is of tooverij, zooals al de dingen zijn van Don Quichote, uwen meester, en Simson zegt, dat
hij u zal gaan opzoeken en u het gouverneurschap van uw kop halen en Don
Quichote de gekheid uit zijn hersenpan ; ik doe niets dan lachen en mijn snoer
bekijken en over het pak kleederen denken, dat ik van het uwe voor onze
dochter zal maken. Ik zond wat eikels aan mevrouw de hertogin, ik wenschte,
dat zij van goud waren. Zend gij mij eenige parelsnoeren, indien zij op dat
eiland gedragen worden. Het nieuws van dit dorp is, dat vrouw Berrucca
hare dochter heeft uitgetrouwd aan een kladschilder, die hier op het dorp is
gekomen om te schilderen wat er voorkwam. De gemeenteraad gelastte hem de
wapens van Zijne Majesteit te schilderen boven de deuren van het raadhuis;
hij vroeg twee ducaten; men gaf ze hem vooruit; hij werkte acht dagen, na
verloop van welke hij niets geschilderd had en zeide, dat hij niet in staat was
.zulke nesterijen te schilderen ; hij gaf het geld terug en toch trouwde hij onder
den schijn van een goed werkman : de waarheid is, dat hij het penseel al heeft
daargelaten en de spade opgenomen, en naar het land gaat als een eenzame
landbouwer. De zoon van Pedro de Lobo heeft zich laten wijden en zijn kruin
scheren, met het voornemen om geestelijke te worden ; dat heeft Minguilla vernomen, de kleindochter van Mingo Silbato een eisch tegen hem ingesteld, dat
hij haar trouwbelofte gegeven heeft ; slechte tongen willen zeggen, dat zij bij
hem in de kraam moet; maar hij ontkent het zoo hard hij kan. Dit jaar zijn
er geen olijven en er is geen druppel azijn te vinden in dit gansche dorp. Er
trok hier eene kompagnie soldaten door : zij namen drie meisjes van het dorp
op reis mede : ik wil u niet zeggen, wie het zijn : misschien komen zij terug,
en er zullen er wel zijn, die haar tot vrouw nemen met hare goede of slechte
vlekken. Sanchootje breidt netten, zij verdient alle dagen acht maravedis vrij
geld, die zij in een spaarpot doet voor haar uitzet; maar thans nu zij de dochter
van een gouverneur is, zult gij haar een bruidschat geven, zonder dat zij er
voor arbeidt. De fontein op de markt is opgedroogd ; een bliksemstraal viel op de
.galg en zoo ga het allen galgen ! Ik wacht antwoord op dezen en de beslissing
van mijn tocht naar het hof; en hiermede behoede God u meer jaren dan mij,
of even zooveel, want ik zou u niet gaarne zonder mij op deze wereld achterlaten !
Uwe vrouw
,

—

THERESIA PANZA. I>

De brieven werden bewonderd uitgelachen, gewaardeerd en geprezen en om
diet zegel op alles te drukken kwam de renbode, die den brief bracht, welken
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Sancho aan Don Quichote zond, en die ook hardop gelezen werd en de zotheid
van den gouverneur in twijfel deed trekken. De hertogin begaf zich naar hare
kamer om van den edelknaap te vernemen wat hem was overkomen in het dorp
van Sancho, en deze vertelde alles zeer uitvoerig, zonder een omstandigheid'
weg te laten, die hij niet vermeldde ; hij gaf haar de eikels en bovendien een
kaas, die Theresia hem gaf als een zeer goede, en die van Tronchon overtref.
fend; de hertogin ontving haar met zeer veel genoegen, waarin wij haar zullen,
laten om het einde te verhalen, dat het gouverneurschap had van den grooterg
Sancho Panza, bloem en spiegel van alle gouverneurs van eilanden.

HOOFDSTUK LIII.

Van het ongelukkig einde der regeering van Sancha Panza..
Te denken, dat in dit leven de zaken steeds in denzeifden toestand zullen
blijven, is een ijdel denkbeeld ; veeleer schijnt het, alsof alles er in het rond.
loopt. Op het voorjaar volgt de lente, op de lente de zomer, op den zomer de
herfst, op den herfst de winter, en op den winter het voorjaar, en zoo begint
de tijd weder opnieuw te loopen in dien gestadigen kring. Alleen het mensche
lijk leven loopt naar zijn einde, sneller dan de tijd, zonder hoop van hernieuwing, behalve het volgende, dat geen grenzen heeft, die het beperken. Z'oc
spreekt Sidi Hamed, een Mohammedaansch wijsgeer : want het begrip van de
snelheid en onstandvastigheid van het tegenwoordige leven en van de duurzaamheid van het eeuwige, dat verwacht wordt, hebben velen zonder het licht des
geloofs, maar met het natuurlijke licht achterhaald ; maar hier zegt onze schrijver
het om den spoed, waarmede de regeering van Sancho eindigde, verteerde, die,
den zevenden nacht van de dagen zijner regeering in zijn bed liggende-, niet
verzadigd van brood of van wijn, maar van te vonnissen en beslissingen
te geven, en van besluiten en verordeningen te maken, terwijl de slaap, in weerwil van den honger, hem de oogleden begon te sluiten, zulk een groot gedruisch
hoorde van klokken en van stemmen, dat het niet anders scheen of het gansche
eiland viel in den afgrond. Hij ging overeind in zijn bed zitten en fluisterde
oplettend om te zien, of hij kon gissen wat de oorzaak van zulk een groot gekon wezen, maar niet alleen vernam hij het niet, maar daar zich bij het -ras
gedruisch van stemmen en klokken dat van tallooze trompetten en trommen
voegde, werd hij nog meer onthutst en vervuld van vrees en schrik ; en opstaande, trok hij een paar muilen aan wegens de vochtigheid van den grond,
en zonder een slaaprok aan te doen, of iets, dat er naar geleek, trad hij buiten.
de deur zijner kamer op het oogenblik, dat hij door de gangen meer dan
twintig personen zag aankomen met brandende flambouwen in de handen: en,
met bloote degens, allen luidkeels schreeuwend : «Te wapen, te wapen, mijnheer
gouverneur te wapen ! er zijn tallooze vijanden op het eiland gekomen, eng-de
wij zijn verloren, als uw groot beleid en dapperheid ons niet te hulp komt.»
Met dit gedruisch, geraas en geweld kwamen zij, waar de gouverneur Sanchoo
Panza stond, verbaasd en ontzet van hetgeen hij hoorde en zag, en toen zij bij
hem kwamen, zeide een hunner tot hem : „Wapen aanstonds als gij niet ver
gaan
-lorenwit
gaan en dat
diten dat dit gansche eiland verloren ga."
,

-
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„Wat moet ik mij wapenen ?" antwoordde Sancho, „en wat weet ik van wapenen ? Men zou dit beter kunnen over laten aan mijn Don Quichote, die ze
in een ommezien af zal doen en in het reine brengen : want ik, arme zondaar
voor God, versta niets van die haast."
„Ha, mijnheer de gouverneur," riep de ander, „welk een zwakheid ! wapen
U ! hier brengen wij u aanvallende en verdedigende wapenen ; trek uit naar de
markt en wees onze leidsman en onze aanvoerder, daar u dit van, rechtswege
toekomt u, die onze gouverneur zijt."
„Laat ik mij in vredesnaam wapenen," hervatte Sancho ; en aanstonds
bracht men hein twee beukelaars, waarvan zij zich voorzien hadden, en deden
hem die aan over zijn hemd, zonder hem eenig ander kleedingstuk te laten
aantrekken•., een beukelaar van voren en den anderen van achteren, en door twee
uithollingen, die zij er aan gemaakt hadden, trokken zij zijn armen en bonden hem
heel goed toe met touwen, in dier voege, dat hij rondom ingesloten was
zoo recht als een spil, zonder zijn knieën te kunnen buigen of zich een enkele
schrede te verroeren. Men plaatste in zijn handen een lans, op welke hij steunde, ten einde zich op de been te kunnen houden. Toen zij hem aldus hadden
toegerust, zeiden zij hem, dat hij op moest stappen en hen aanvoeren en aan
allen moed inspreken, immers, daar hij hun poolster, hun lantaarn en hun morgenster was, zouden hun zaken wel goed afloopen.
«Hoe moet ik opstappen, ik ongelukkige ?» antwoordde Sancho, «ik kan mijn
knieschijven niet roeren, daar deze planken mij zulks beletten, die zoo gespannen zijn tegen mijn vleesch. Wat men te doen heeft is mij in de armen op te
nemen en mij dwars neergelegd of staande te zetten voor een poort, dat ik bf
met deze lans df met mijn lichaam zal bewaken.»
a Kom, mijnheer de gouverneur, zeide een ander : 't is meer de vrees dan
de planken, die uw schreden verhinderen : maak gedaan en beweeg u : het is
laat en de vijanden groeien aan ; het geschreeuw vermeerdert en het gevaar
dringt.
Op deze overredingen en berispingen poogde de arme gouverneur zich te
bewegen, maar sloeg op den grond neder met zulk een slag, dat hij dacht, dat
hij in stukken gebroken was. Hij bleef daar als een schildpad, bedekt door
haar schaal, of als een half varken in een pan met een deksel, of ook wel als
een schuit, die dwars op het zand is gaan zitten ; maar met hem gevallen te
zien had dat spotzieke volk geen medelijden ; integendeel, de fakkels uitblusschende, begonnen zij hun geschreeuw te verdubbelen en opnieuw te wapen te
roepen met zooveel luidruchtigheid, over den armen Sancho heenloopend, hem
tallooze degenstooten op zijn schilden gevend, dat, als hij zich niet had teruggetrokken en ingehouden, zijn hoofd binnen de schilden halende, de arme gouverneur er zeer slecht van af zou zijn gekomen, die, in die beknelling zweette
en nog eens zweette en zich van ganscher harte Gode aanbeval om hem uit
dat gevaar te verlossen. Sommigen struikelden over hem, anderen vielen ; een
was er, die eene geruime poos boven op hem ging staan en van daar als van
een wachttoren de legerscharen bestuurde en met luider stem riep : «Hierheen
de onzen! aan dezen kant drukken de vijanden het meest : bewaakt dat poortje!
sluit gindsche poort ! verschanst die trappen ! brengt vuurpotten, pek en harst
in ketels met kokende olie ! versper de straten met balen wol ! » Kortom hij
noemde met allen ijver al de krijgtuigen, klein en groot, op, waarmede de storm
op een stad pleegt afgeweerd te worden; en de gebeukte Sancho. die het aanhoorde en duldde, sprak bij zich zelven : «Och ! mocht het den Heer maar be-
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hagen, dat dit eiland geheel verloren ging en ik mij dood zag of bniten deze
groote benauwdheid ! A
De Hemel hoorde zijn gebed en toen hij het 't minste verwachtte hoorde hij
stemmen, die riepen : «Zege ! zege ! de vijanden zijn overwonnen ! op, mijnheer
de gouverneur! sta op en kom de overwinning genieten en den buit deelen, die
op den vijand behaald is door de dapperheid van uw onverwinnelijken arm.'
cLicht mij op ! a riep de lijdende Sancho met een pijnlijke stem.
Men hielp hem opstaan en op zijn beenen staande, zeide hij : cDen vijand,
dien ik overwonnen zou hebben, mag men voor mijn voorhoofd spijkeren. Ik
wil geen buit van vijanden deelen, maar een vriend, als ik er een heb, bidden
en smeeken dat hij mij een teug wijn geve, opdat ik mijn zweet droge en doe
ophouden, want ik smelt.»
Men veegde hem af, bracht hem wijn, maakte de beukelaars los en hij ging
zitten in zijn bed, waar hij flauw viel van vrees, van schrik en van afgematheid.
Reeds speet het de aanrichters der grap, dat zij haar zoo kras voor hem hadden gemaakt; maar het tot zichzelven komen van Sancho matigde het leed, dat
zijn flauwte hun veroorzaakt had. Hij vroeg, hoe laat het was ? zij antwoordden, dat de morgen reeds aanbrak. Hij zweeg en zonder iets anders te zeggen, begon hij zich aan te kleeden, geheel verdiept in het stilzwijgen, en allen
keken heipi aan en wachtten, waarop de haast zou nederkomen, waarmede hij
zich aankleedde. Eindelijk was hij gekleed, en nu begaf hij zich langzaam
aan, want hij was afgetobd en kon niet vlug loopen, naar den stal, terwijl allen,
die zich daar bevonden, hem volgden ; toen hij bij het grauwtje gekomen was,
omhelsde hij het en gaf het een kus op zijn voorhoofd, en niet zonder tranen
in zijn oogen, sprak hij het toe. «Kom hier, mijn medgezel en vriend en deelgenoot mijner moeiten en ellenden ! toen ik met u deed en geen andere gedachten had, dan mij de zorgen gaven om uw tuigen te herstellen en uw lichaam
te onderhouden, waren mijne uren, mijne jaren en mijne dagen gelukkig maar
sedert ik u verliet en op de torens der eerzucht en der hoovaardij klom, zijn
mij binnen in de ziel duizend ellenden, duizend tobberijen en vierduizend
onrusten gekomen.>
En terwijl hij bezig was met deze woorden uit te spreken, zadelde hij zelf
den ezel, zonder dat iemand iets tot hem zeide. Toen nu het grauwtje gezadeld was, besteeg hij het met groote moeite en pijn, en zijn woorden richtend
tot den huisknecht, den geheimschrijver, den hofmeester en Pedro Recio den
doctor, en tot vele anderen, die daar tegenwoordig waren, zeide hij : «Maakt
ruim baan, mijne heeren, en laat mij terugkeeren tot mijn oude vrijheid; laat
mij mijn vroeger leven op gaan zoeken, opdat ik opsta uit dezen tegenwoordigen dood. Ik werd niet geboren voor gouverneur, noch om eilanden en steden
te verdedigen tegen vijanden, die ze mochten willen aantasten. Beter versta ik
het ploegen en het graven en de wijngaarden te snoeien, dan wetten te geven
en provinciën of koninkrijken te verdedigen. St. Pieter bevindt zich goed te
Rome : ik wil zeggen, dat iedereen zich goed bevindt bij het uitoefenen van het
beroep, waartoe hij geboren werd. Mij staat een snoeimes in de hand beter,
dan een gouverneurscepter ; ik wil mij liever verzadigen aan boerenbrij, dan
onderworpen zijn aan de ellende van een onbescheiden arts, die mij den hongerdood doet sterven, en ik wil mij liever nederleggen in de schaduw van een
steeneik des zomers en mij kleeden in een pels des winters in mijn vrijheid,
dan dat ik ga liggen met de slavernij der regeering tusschen Hollandsch-linnen
lakens en 'mij kleede in degenbont. U beveel ik aan God aan, en zegt aan den
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hertog, mijnen heer, dat ik naakt geboren werd en naakt gebleven ben, dat ik
noch verlies, noch win : ik wil zeggen, dat ik zonder een duct in dit gouverneurschap binnentrad en zonder een er uitga, heel anders als de gouverneurs
uit andere eilanden plegen heen te gaan ; en gaat nu op zijde, laat mij weg
mij verbinden, want ik geloof, dat al mijn ribben bont en blauw zijn,-gane
dank zij den vijanden, die dezen nacht over mij hebben heengewandeld.»
cZoo moet het niet zijn, mijnheer de gouverneur», zeide doctor Pedro Recio ;
cik zal u een drank geven tegen vallen en beukingen, die u terstond terugbrengt tot uw vorige gaafheid en kracht, en wat het eten betreft, ik beloof u
mij te zullen beteren, u overvloedig latende eten van alles wat gij begeeren
moogt.
«Te laat gepiept !, antwoordde Sancho, tik zal hier evenmin blijven, als Turk
worden. Die grappen haalt men geen twee keeren uit. Bij den Hemel ! ik blijf
even gaarne in dit gouverneurschap, al gaf men het mij tusschen twee borden,
als dat ik ga vliegen naar den hemel zonder vleugels. Ik ben van het geslacht
der Panza's, die allen stijfhoofden zijn, en als zij eens neen zeggen, moet het
neen blijven, al is het ja, ten spijt van de geheele wereld. Laat in dezen stal
de mierenvleugelen blijven, die mij in de lucht verhieven, opdat ik opgegeten
zou worden door de zwaluwen en andere vogels, en laat ons weder op onze
gewone voeten op den grond loopen, en al versieren hen geen gestikte schoenen
van marokkijn, er zullen toch geen dikke schoeisels ontbreken van henneptouw:
ieder prijke met zijns gelijke ; en niemand strekke zijn been verder uit dan zijn
laken lang is : laat mij nu door, want het wordt laat.'
Waarop de huisknecht zeide, «Mijnheer de gouverneur, gaarne zullen wij u
laten gaan, ofschoon het ons zeer zal spijten u te verliezen : uw verstand en uw
Christelijke handelwijze verplichten ons u zeer te zullen missen; maar het is
bekend, dat elk gouverneur verplicht is, voor dat hij zich verwijdert van de
plaats, waar hij geregeerd heeft, vooraf rekening te doen : doe zulks van de tien
dagen, gedurende welke gij het bestuur gehad hebt, en ga dan in vrede !;
«Niemand kan haar van mij vorderen, hervatte Sancho, idan hij wien de
hertog, mijn heer, dat beveelt; ik ga hem zoeken en aan hem zal zij afgelegd
worden zooals het behoort : te meer daar, ik naakt heengaande, zoo als ik ga,
er geen ander bewijs noodig is, om te doen verstaan, dat ik geregeerd heb als
een engel.
«Bij den Hemel ! de groote Sancho heeft gelijk,' zeide doctor Pedro ten ik
ben van meening, dat wij hem moeten laten gaan, want het zal den hertog
groot genoegen doen, hem te zien.>
Alle stemden hiermede in en lieten hem gaan, hem eerst hun gezelschap aanbiedende en al wat hij verlangen mocht tot onthaal van zijn persoon en tot
gemak van zijn reis. Sancho zeide, dat hij niets anders verlangde dan een weinig
voeder voor het grauwtje en een halve kaas en een half brood voor zichzelf,
want de weg was kort en hij had geen beteren of grooteren mondvoorraad
noodig. Allen omhelsden hem en hij omhelsde schreiende allen en liet hen in
verbazing zoowel over zijn woorden als over zijn verstandig besluit
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HOOFDSTUK LIV.

Hetwelk handelt over zaken betreffende deze geschiedenis
en geen andere.
De hertog en de hertogin besloten, dat de uitdaging, welke Don Quichote
hun vazal om de reeds vermelde reden gedaan had, haar gevolg zou hebben,
en daar de jonkman in Vlaanderen was, waarheen hi op de vlucht was gegaan,
om Donna Rodriguez niet tot schoonmoeder te hebben, besloten zij in zijn
plaats een Gasconschen lakei te stellen, die Tosilos heette, hem vooraf zeer
goed onderrichtende van alles wat hij te doen had. Twee dagen daarna zeide
de hertog tot Don Quichote, dat over vier dagen zijn tegenpartij zou komen
en zich in het veld vertoonen, gewapend als een ridder, en dat hij vol zou
houden, dat de jonkvrouw loog in haar halven baard, ja zelfs in haar heelen
baard, als zij volhield, dat hij haar trouwbelofte gedaan had. Aan Don Quichote
deed dit bericht veel genoegen en hij besloot wonderen te verrichten bij deze
gelegenheid ; hij hield het ook voor een groot geluk, dat een gelegenheid zich
aan hem had aangeboden, waarin die heer en dame konden zien, hoe ver de
dapperheid van zijn machtigen arm zich uitstrekte, en zoo wachtte hij in blijd
hun gang naar de
schap en genoegen het verstrijken dier vier dagen af, die innrekening van zijn verlangen vierhonderd eeuwen uitmaakten. Laten wij ze laten
voorbijgaan, zooals wij andere zaken laten voorbijgaan, en gaan wij Sancho
vergezellen, die, half blij en half bedroefd, op zijn grauwtje kwam aanrijden om
zijn meester op te zoeken, wiens gezelschap hem meer behaagde dan gouveneur
te zijn van al de eilanden der wereld. Het gebeurde nu, dat, toen hij nog niet
ver verwijderd was van het eiland van zijn gouverneursambt (hij heeft nooit
,onderzocht, of het een eiland, stad, vlek of dorp was, wat hij bestuurde), hij
op den weg, dien hij volgde, zes pelgrims zag aankomen met hun stokken, van
die vreemdelingen, welke al zingende om een aalmoes vragen ; toen zij bij hem
kwamen, plaatsten zij zich op een rij en begonnen allen, gezamenlijk hun stemmen verheffende, in hun taal te zingen wat Sancho niet kon verstaan, behalve
een woord, dat duidelijk aalmoes werd uitgesproken, waaruit hij begreep, dat
het een aalmoes was, die zij in hun gezang vroegen : en daar hij, naar Sidi
Hamed zegt, bovenmate liefdadig was, kreeg hij uit zijn knapzak het halve
brood en de halve kaas, waarvan hij voorzien was, en gaf het hun, hun door
teekens te kennen gevende, dat hij niets anders had om hun te geven. Zij
namen het met veel genoegen aan en riepen : `geld, geld !h
«Ik versta u niet,» antwooidde Sancho, twat vraagt gij mij, goede lieden ?
Toen kreeg een hunner een beurs uit zijn borstzak en toonde haar aan Sancho,
waardoor deze begreep, dat zij hete om geld vroegen, en zijn duim in zijn keel
stekende en zijn hand bovenwaarts uitstrekkende, gaf hij hun te kennen, dat
hij geen geld bij zich had, en het grauwtje de sporen gevende, reed hij door
hen heen. Maar bij het voorbijrijden was er een van hen, die, hem met veel
opmerkzaamheid aangezien hebbende, hem aanvatte, zijn armen om zijn midden
slaande, en met luider stemme in zeer goed Castiliaansch uitriep : r God helpe
mij, wat zie ik ? is het mogelijk, dat ik mijn lieven vriend, mijn goeden buurman
Sancho Panza in mijn armen sluit? Dat doe ik zonder twijfel, want ik slaap
niet en ik ben niet dronken.
.Sancho verwonderde zich zijn naam te hooren noemen en zich te zien om-
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heizen door den vreemden pelgrim, en nadat hij hem had aangekeken, zonder
een woord te spreken en met veel opmerkzaamheid, kon hij hem toch niet
herkennen ; maar zijn verwondering ziende, zeide de pelgrim tot hem : t Hoe 4:.
is het mogelijk, broeder Sancho Panza, dat gij uw buurman Ricote, den Mooriks,
niet kent, winkelier in uw dorp ?
Toen keek Sancho hem met meer opmerkzaamheid aan en begon zich zijn
gezicht te herinneren, en eindelijk herkende hij hem volkomen en zonder van
zijn ezel af te stijgen, sloeg hij zijn armen om zijn hals en zeide tot hem : r Wie
duivel zou u kennen, Ricote, in dat maskeradepak, dat gij aanhebt ? Zeg mij,
wie heeft van u een Franschman gemaakt en hoe hebt gij het durven wagen in
Spanje terug te keeren, waar, als men u krijgt en herkent, het zeer slecht met
u zal afloopen ? b
«Als gij mij niet herkent, Sancho, > antwoordde de pelgrim, «ben ik zekert
dat er niemand wezen zal, die mij in deze kleederdracht kent. Maar laat ons
van den weg zijwaarts afgaan naar dat populierbosch, dat zich daar vertoont,
waar mijn medgezellen willen eten en uitrusten, en daar zult gij met hen eten,
want het zijn zeer vreedzame lieden ; ik zal dan gelegenheid hebben u te ver
wat mij overkomen is, sedert ik uit ons dorp vertrok om aan den ban--halen
brief van Zijne Majesteit te gehoorzamen, die met zoo veel strengheid de ongelukkigen mijner natie bedreigde, gelijk gij hoorde.>
Sancho deed zulks, en nadat Ricote met de overige pelgrims gesproken had,
gingen zij zijwaarts naar het populierbosch, dat zich vertoonde, op eenigen
afstand van den koninklijken weg. Zij wierpen de pelgrimsstokken weg, deden
de pelerines of pelgrimsmanteltjes af en bleven in hun wambuizen : allen waren
jong en krachtig, behalve Ricote, die reeds een man van gevordenden leeftijd
was. Allen hadden knapzakken bij zich en allen waren, naar het scheen, wel
voorzien, ten minste van prikkelende zaken en die den dorst van twee mijlen
ver roepen. Zij strekten zich uit op den grond, en het gras tot tafellaken
nemende, plaatsten zij er brood, zout, messen, noten, stukken kaas, en afgekloven hambeenen op, die, zooalniet gekauwd, dan toch afgezogen konden
worden. Zij zetten ook een zwarte spijs op, die men zegt, dat kaviaar heet en
gemaakt wordt van kuit van visch, en grooten dorst veroorzaakt : er ontbraken
geen olijven, schoon droog en zonder eenige toebereiding, maar smakelijk en
frisch ; maar wat het meest schitterde bij het maal waren zes wijnzakken, daar
ieder den zijnen uit zijn knapzak haalde ; tot de goede Ricote toe, die zich van
een Moorisk vervormd had tot een Duitscher, kreeg den zijne, die in grootte
kon wedijveren met de vijf anderen. Men begon met zeer veel smaak en op
zijn gemak te eten met aandacht elke bete proevende, die zij namen met de
punt van het mes en zeer weinig van elke zaak ; daarop hieven allen te gelijk
hun armen en hun wijnzakken in de hoogte, plaatsen de wijnzakken voor hun
monden, vestigden de oogen ten hemel, alsof zij daarop mikten, en op deze
wijze, hun hoofden herwaarts en derwaarts bewegende, teekenen, die het genot
te kennen geven, dat zij smaakten, bleven zij een goede poos, in hun magen
den inhoud overgietend van de lederzakken. Dat alles zag Sancho aan en niets
hinderde hem ; integendeel, om het spreekwoord na te komen dat hij zeer goed
kende : als gij te Rome zijt, doe zooals gij ziet doen ? vroeg hij Ricote om zijn
wijnzak en nam zijn mikpunt gelijk de overigen en met niet minder genot dan
zij. Viermalen konden de wijnzakken opgeheven worden, maar de vijfde maal
was het niet mogelijk, want zij waren nu droger dan een bies, iets dat de
vroolijkheid, welke zij tot dusverre betoond hadden, eenigszin verminderde. Van
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tijd tot tijd lag er een zijn rechterhand in die van Sancho en zeide : «Spanjaard
en Duitscher allen goede vrienden !» en Sancho antwoordde Q Goede vrienden,
bij God ! en barstte uit in een gelach, dat een uur duurde, zonder op dat
oogenblik te denken wat hem in zijn gouverneurschap overkomen was, want
als men buiten maat en tijd eet en drinkt, plegen de zorgen weinig gezag uit
te oefenen. Eindelijk was het eindigen van den wijn voor hen de aanvang van
een slaap, dien hij allen schonk, en zij gingen liggen slapen op de tafel zelve
en het tafellaken ; alleen Ricote en Sancho bleven wakker, omdat zij meer
gegeten en minder gedronken hadden, en toen Ricote Sancho ter zijde genomen
had, gingen zij zitten aan den voet van een beukenboom, de pelgrims verzonken
latende in een zoeten slaap, en Ricote, zonder eenigszins te vervallen in zijn
Mooriskentaal, zeide in de zuivere Castiliaansche de volgende woorden tot hem:
„Gij weet wel, Sancho Panza, mijn vriend en buurman, hoe de openbare
banbrief, dien Zijne Majesteit gebood af te kondigen tegen mijne natie, schrik
en vrees bracht in ons allen : ten minste in mij bracht hij die dermate, dat het
mij voorkomt, dat ik, vóór den tijd, die ons werd toegestaan om ons uit
Spanje te verwijderen, reeds de strengheid der straf uitgevoerd voelde op mijn
persoon en die mijner kinderen. Ik besloot dan, als voorzichtig man (wel als
iemand, die weet, dat men tegen dien en dien tijd het huis zal afnemen, waarin
hij woont, en die zich voorziet van een ander, om in te verhuizen), ik besloot,
zeg ik, alleen zonder mijn huisgezin uit mijn dorp weg te gaan en een plaats
te gaan zoeken, waar ik mijn gezin met gemak heen kon brengen en zonder
-de haast, waarmede de overigen weggingen ; want ik zag wel en alle onze oudsten
zagen het ook, dat die afkondigingen niet alleen bedreigingen waren, gelijk
eenigen zeiden, maar wezenlijke wetten, die ten uitvoer zouden gebracht worden
op haar bepaalden tijd ik werd gedwongen dit te gelooven, doordat ik de verderfelijke en onzinnige aanslagen der onzen kende; ja het scheen mij zelfs een
goddelijke ingeving welke Zijne Majesteit bewoog, om zulk een kloekmoedig
besluit ten uitvoer te brengen : niet dat wij allen te beschuldigen waren, want
er waren eenige standvastige en ware Christenen onder, maar zij waren zoo
gering In aantal, dat zij niet konden vergeleken worden met die welke het niet
waren ; en het was niet goed, de slang in den boezem te voeden, door
de vijanden binnenshuis te houden. Kortom, naar recht en reden werden
wij gekastijd met de straf der verbanning, liefelijk en aangenaam naar
het sommigen voorkwam, maar voor ons de vreeselijkste, die men ons
kon opleggen. Waar wij ook zijn, schreien wij om Spanje, want wij werden er
dan toch geboren en het is ons eigen vaderland; nergens vinden wij de ontvangst, die ons ongeluk verlangt, en in Barbarije en in alle deelen van Afrika,
waar wij hoopten te worden ontvangen, opgenomen en onthaald, daar is het,
waar men ons het meest beleedigt en mishandelt. Wij hebben het goede niet
gekend, voordat wij het verloren hebben, en ons verlangen om naar Spanje
terug te keeren is zoo groot, dat de meesten van hen, en zij zijn velen, die de
taal verstaan zooals ik, er weder heengaan en ginds hun vrouwen en kinderen
onbeschermd achterlaten : zoo groot is de liefde, die zij het toedragen, en thans
ken en ondervind ik, dat de liefde tot het vaderland zoet is. Ik vertrok, ik zeg,
uit ons dorp, kwam in Frankrijk, en ofschoon men ons daar goed ontving,
wilde ik alles zien. Ik ging naar Italië, kwam in Duitschland en daar dunkte
het mij, dat men in grootere vrijheid kon leven, daar zijn inwoners niet letten
op veel kieskeurigheden : iedereen leeft zooals hij wil, want in zijn grootste ge deelte leeft men in vrijheid van geweten. Ik nam een huis in een dorp dicht
:
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bij Augsburg, vereenigde mij met deze pelgrims, die de gewoonte hebben ieder ,
jaar in grooten getale naar Spanje te komen, ten einde zijn heilige plaatsen te
bezoeken, die zij houden voor hun Indië, zóó zeker zijn zij, hier hun voordeel;
te doen. Zij doorreizen het bijna geheel, en er is geen dorp, dat zij niet ver
gespijsd en gelaafd, zooals men pleegt te zeggen, en met minstens een-laten
reaal aan geld ; aan het einde hunner reis vertrekken zij met meer dan honderd:
escudo's over, die zij, in goud gewisseld, of in de holte hunner pelgrimsstokken,
of tusschen de lappen hunner pelerines, of hoe zij ook kunnen, uit het koninkrijk brengen en naar hun land uitvoeren, ondanks de wachten der posten en
havens, waar zij opgeschreven worden. Nu is mijn voornemen, Sancho, om.
den schat weg te halen, dien ik begraven achterliet, hetgeen ik zonder gevaar
zal kunnen doen, daar ik buiten het dorp ben, en dan te schrijven of uit Valencia over te varen naar mijn dochter en mijne vrouw, die te Algiers zijn, en
overleggen, hoe haar naar een haven van Frankrijk te krijgen en van daar naar
Duitschland te brengen, waar wij zullen afwachten wat God met ons zal willen
doen ; want in één woord, Sancho, ik weet zeker, dat Ricota, mijn dochter, en.
Francisca Ricota, mijn vrouw, katholieke Christinnen zijn, en ofschoon ik het.
niet zoo zeer ben, heb ik toch meer van een Christen dan van een Moor en
ik bid God steeds, mij de oogen van het verstand te openen en mij te kennen
te geven, hoe ik Hem moet dienen. Wat mij echter verwondert is, dat ik niet
weet, waarom mijn vrouw met mijn dochter liever naar Barbarije is gegaan dan
naar Frankrijk, waar zij kon leven als een Christin.»
Waarop Sancho antwoordde : «Zie, Ricote, dat zal zij niet in hare hand gehad hebben, want Juan Tiopeyo' de broeder van uw vrouw, nam haar mede,
daar hij een strenge Moor is, ging hij naar het geschiktste land ; en ik kan u
nog iets zeggen, dat ik geloof, dat gij te vergeefs gaat zoeken wat gij weggeborgen achterliet, want wij vernamen, dat men uw zwager en uw vrouw vele
paarlen en veel goudgeld had afgenomen, dat zij bij zich hadden om het aan
te geven.»
«Dat kan wel wezen,> hervatte Ricote, «maar ik weet, Sancho, dat zij niet
raakten aan mijn verborgen schat, want ik ontdekte hun niet, waar hij was, uit
vreeze voor eenig onheil ; en dus, Sancho, als gij met mij mede wilt gaan en
mij helpen om hem te halen en te verbergen, zal ik u tweehonderd escudo's
geven, waarmede gij uw behoeftigen staat kunt verbeteren : gij weet toch wel,
dat ik weet, dat die groot is. »
«Ik zou het wel doen,' antwoordde Sancho, «maar ik ben volstrekt niet hebzuchtig : als ik het geweest was .... ik liet dezen morgen een ambt uit mijne
handen, waarmede ik de wanden van mijn huis had kunnen maken van goud
en binnen z°s maanden van zilveren schotels eten ; en dus, zoowel hierom als,
omdat het mij toeschijnt, dat ik verraad zou plegen jegens mijn koning door
zijn vijanden te begunstigen, ga ik niet met u mede, al ware het, dat gij, gelijk gij mij tweehonderd escudo's belooft, er mij hier in klinkende munt vierhonderd gaaft. A
«En wat voor een ambt is het, dat gij verlaten hebt, Sancho ? vroeg.
Ricote.
«Ik heb opgehouden gouverneur te zijn van een eiland,» antwoordde Sancho,.
en wel van een eiland, zooals men er geen tweede vindt.»
«En waar ligt dat eiland ? » vroeg Ricote.
«Waar ? antwoordde Sancho : „twee mijlen van hier, en het heet het eilandBarataria.»

59°
c'Zwijg, Sancho,s hernam Ricote: cde eilanden liggen midden in de zee, en
-er zijn geen eilanden op het vaste land.s
cHoe? niet?) hervatte Sancho: cik zeg u, Ricote, dat ik er dezen morgen
uit vertrok en gisteren regeerde ik er naar welgevallen als een boogschutter,
'maar toch heb ik het verlaten, omdat het mij een gevaarlijk ambt voorkomt,
-dat der gouverneurs.s
cEn wat hebt gij gewonnen,s antwoordde Sancho, edat ik heb leeren kennen,
dat ik niet goed ben om iets anders te regeeren dan een kudde vee, en dat
men de schatten, die men wint in die gouverneurschappen, ten koste van het
verlies van zijn rust en zijn slaap, en zelfs zijn voedsel verkrijgt, want op de
-eilanden moeten de gouverneurs weinig eten, bijzonder als zij geneesheeren
hebben, die op hun gezondheid passen.s
elk begrijp u niet, Sancho,s zeide Ricote: cmaar mij dunkt, dat alles wat gij
zegt, gekheid is: want wie zou u eilanden geven om te regeeren? ontbraken er
rnannen in de wereld, bekwamer voor gouverneurs dan gij zijt? Zwijg, Sancho,
-en keer tot u zelven en zie, of gij met mij mede wilt gaan, zooals ik u gezegd
heb, om mij te helpen den schat te halen, dien ik verborgen liet, want in
waarheid, het is zooveel, dat het een schat kan heeten, en ik zal u geven om
van te leven, zooals ik u gezegd heb.s
clk heb u reeds gezegd, Ricote,s hernam Sancho, edat ik niet wil : wees
tevreden, dat gij door mij niet zult ontdekt worden, vervolg voorspoedig uwen
weg en Iaat mij den mijne voortzetten, want ik weet, dat zelfs rechtvaardig gewonnen goed te loor gaat, en het slecht gewonnen zelfs met zijn meester.s
elk wil niet aanhouden, Sancho.s zeide Ricote; emaar zeg mij, waart gij u
in ons dorp, toen mijn vrouw er uit trok met mijn dochter en mijn

zwagerj's
eJa wel.s antwoordde Sancho, cen ik kan u zeggen, dat uw dochter bij haar
vertrek zoo schoon was, dat allen, die zich in het dorp bevonden, uitkwamen om haar
te zien, en allen zeiden, dat zij het schoonste schepsel der wereld was. Zij liep te schreien en omhelsde al hare vriendinnen en bekenden en allen, die haar kwamen zien, en
.allen verzocht zij, haar aan te bevelen aan God en aan onze lieve Vrouw, Zijne moe.der; en dat met zooveel gevoel, dat zij mij aan het schreien maakte, die niet zeer
schreierig pleeg te wezen: en ik verzeker u,dat velen den wensch koesterden,
haar te verbergen en uit te trekken om haar onderweg te schaken, maar de
vrees van tegen het gebod des konings te gaan, hield hen terug. Voornamelijk
betoonde zich het hartstochtelijkste Don Caspar Gregorio, de jonge rijke erfheer, dien gij kent en dien men zegt, dat haar zeer beminde; sedert zij vertrokken, is, heeft hij zich nooit meer in ons dorp vertoond, en allen den ken wij,
·dat hij haar achterna reisde om haar weg te voeren; maar tot nog toe heeft
men er niets van vernomen.s
eAltijd wantrouwde ik,:t zeide Ricote, edat die heer mijn dochter beminde;
maar vertrouwende op de deugd mijner Ricota, baarde mij het bewustzijn, dat
hij haar liefhad, nimmer zorg, want gij zult weI hebben hooren zeggen, Sancho,
dar de Mooriskenvrouwen zich zelden of nooit in liefdehandelingen mengen met
de oud-Christenen, en mijn dochter, die, naar ik geloof, oppaste om meer
Christin dan verliefd te zijn, zal zich weI niet bekommerd hebben om de oplettendheden van dien erfheer.s
eGod geve het ls hervatte Sancho, (want het zou hun beiden slecht passen;
-en laat mij nu van hier vertrekken, vriend Ricote, want ik wil dezen avond nog
aankomen waar mijnheer Don Quichote is.s
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God geleide u, broeder Sancho ! Reeds bewegen mijne metgezellen zich en
het is ook tijd, dat wij onzen weg vervolgen.
En daarop omhelsden zij elkander, Sancho besteeg zijn grauwtje, en Ricote,
leunend op zijn pelgrimstaf, verwijderde zich van zijn kant.

HOOFDSTUK LV.

IWat Sancho onderweg overkwam, en andere zaken, die niet
schooner kunnen zijn.
Daar Sancho zich met Ricote had opgehouden, kon hij dien dag het kasteel
van den hertog niet bereiken, ofschoon hij op een halve mijl afstands er van
aankwam, waar de nacht hem overviel, eenigszins schemerachtig en donker,
maar daar het zomer was, bekommerde hij er zich niet veel om ; en zoo verwijderde hij zich van den weg met het voornemen om den morgen af te wachten. Nu wilde zijn slecht en ongelukkig lot, dat hij, een plaats zoekende om
zich zoo goed mogelijk in te richten, met het grauwtje in een diepen en donkeren kuil viel, die zich tusschen eenige zeer oude gebouwen bevond, en op
het oogenblik van zijn val beval hij zich Gode aan van ganscher harte, denkende
dat hij niet eer op zou houden dan in de diepte der afgronden ; maar zoo was
het niet, want na weinig meer dan drie manslengten raakte het grauwtje grond
en hij bevond er zich bovenop, zonder eenig letsel bekomen te hebben. Hij
betastte zijn geheele lichaam en haalde zijn adem op om te zien of hij heelhuids was, dan wel ergens een wond had, maar zich in orde ziende, en niets
missende, kon hij God niet genoeg danken voor de gunst, welke Hij hem bewezen had, want zonder twijfel dacht hij, dat hij in duizend stukken gebroken
zou zijn.
Hij tastte ook met zijn handen langs de wanden van het hol, om te
zien, of het mogelijk zou zijn, er zonder iemands hulp uit te komen, maar hij
vond ze allen glad en zonder eenig houvast, wat Sancho groot leed deed, bij
toen hij hoorde, dat het grauwtje bitter en smartelijk klaagde, en dit-zonder
was niet vreemd en het klaagde niet uit ondeugendheid, want waarlijk het beest
was niet best in orde. «Ach,» zeide Sancho Panza, t welke ongedachte lotgevallen plegen bij elke schrede hun te overkomen, die op deze ellendige wereld
leven . Wie zou zeggen, dat hij, die gisteren op den eerezetel zat als gouverneur
van een eiland, gebiedend over zijn dienaren en vazallen, zich heden begraven
zou zien in een hol, zonder dat iemand het verhelpen kan, en zonder dienaar
noch vazal, om hem te hulp te komen ! Hier zullen wij nu van honger moeten
omkomen, ik en mijn ezel, als wij niet reeds van te voren sterven, hij gebeukt
en gebroken, en ik van verdriet. Ik zal tenminste niet zoo gelukkig zijn als
mijnheer Don Quichote van de Mancha was, toen hij afdaalde in het hol van
dien betooverden Montesinos, waar hij iemand vond, die hem beter onthaalde
,dan te huis : immers hij vond een gedekte tafel en een opgemaakt bed. Daar
zag hij schoone en behagelijke gezichten en ik zal hier, naar ik geloof, padden
en slangen zien. Ik ongelukkige ! waar zijn mijn dwaasheden en hersenschimmen op uitgekomen ? Van hier zal men mijn beenderen weghalen, als het den
Hemel behaagt, dat men mij ontdekke, zuiver, wit en glad, en die van mijn goed
,

,
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grauwtje daarbij, waaruit men wellicht zal gewaar worden wie wij zijn, ten minste zij, die kennis droegen, dat Sancho Panza zich nooit verwijderde van zijn
ezel, noch zijn ezel van Sancho Panza. Nogmaals zeg ik : wij ellendigen ! dat
ons slecht noodlot niet gewild heeft, dat wij stierven in ons vaderland en onder
de onzen, waar, al vond onze ramp ook geen heelmiddel, het niet ontbreken zou
aan iemand, die er leed over gevoelde en ons in ons laatste uur de oogen sloot.
0 mijn medgezel en vriend, wat slecht loon heb ik u gegeven voor uw goede
diensten ! Vergeef mij en bid de fortuin op de beste wijze, die gij kent, dat zij
ons uit dezen ellendigen kommer bevrijde, waarin wij beiden geplaatst zijn, en
ik beloof u, u een lauwerkrans op uw hoofd te zullen zetten, zoodat gij vol
ik beloofeen gelauwerd dichter zult gelijken, en u dubbele rantsoenen te zullen-maktop
geven.)
Op deze wijze jammerde Sancho Panza, en zijn ezel hoorde hem aan zonder
een enkel woord te antwoorden : zoo groot was de benauwheid, waarin het arme
dier zich bevond. Eindelijk, nadat hij dien ganschen nacht in jammerklachten
had doorgebracht, kwam de dag, bij wiens helderheid en glans Sancho zag, dat
het boven alle onmogelijkheid onmogelijk was, uit dien put te komen zonder
geholpen te worden, en hij begon te weeklagen en te schreeuwen, om te zien,
of iemand hem hoorde, maar al zijn geroep waren stemmen in de woestijn, want
in den heelen omtrek was niemand, die hem hooren kon, zoodat hij zich ten
doode gedoemd achtte. Het grauwtje lag met zijn bek naar boven en Sancho
Panza schikte hem zoo. dat hij hem op de been bracht, waarop hij nauwelijks
kon blijven staan ; en uit zijn knapzak, die hetzelfde lot had gevolgd van den val,
een stuk brood krijgende, gaf hij het aan zijn ezel, wien zulks niet slecht smaakte,
en Sancho zeide hem, alsof hij hem verstond : «Alle smart met brood men
tart. > Op dit oogenblik ontdekte hij aan de eene zijde van het hol een gat,
dat één persoon kon bevatten als hij zich bukte en inkromp. Sancho Panza
schoot er op toe en in elkander kruipende drong hij er in en zag, dat het van
binnen ruim en wijd was, en hij kon dit zien, omdat, door hetgeen men het
dak kon noemen, een zonnestraal binnen kwam, die het geheel verlichtte. Hij.
zag ook, dat het zich uitbreidde en verwijdde naar een andere ruime holte, en
dit gezien hebbende kroop hi er weder uit naar de plaats, waar de ezel stond,
en begon met een steen de aarde van het gat weg te brakkelen, zoodat hij in
korten tijd plaats genoeg maakte, dat de ezel er met gemak kon binnentreden,.
zooals hij ook deed, en hem bij den halster vattende begon hij door de grot
voorwaarts te treden om te zien, of hij een uitgang vond aan de andere zijde ::
soms ging hij in de duisternis, en somtijds zonder licht, maar nooit zonder
angst. t God Almachtig helpe mij ! > sprak hij bij zich zelven : r dit, wat een
tegenvaller voor mij is, ware beter een avontuur voor mijn meester Don Quichote.
Hij zou deze diepten en holen wel houden voor bloemtuinen en paleizen van
Galliana, en hij zou hopen uit deze duisternis en benauwdheid te komen in
een bloemrijke weide; maar ik ongelukkige, radeloos en kleinmoedig,. denk bij
elke schrede, dat zich onder mijn voeten onvoorziens een ander hol zal openen,.
noch dieper dan het vorige en dat mij volkomen verslindt. Welkom, o. kwaad,
dat alleen komt l
Op deze wijze en in deze gedachten dunkte het hem, dat hij iets meer dan
een halve mijl was voortgegaan, na verloop van welke hij. een onduidelijke
helderheid ontwaarde welke die van den dag scheen te zijn en ergens door
binnenkwam, hetgeen beteekende, dat deze weg, die hem den weg tot het..
eeuwige leven scheen, eten uitgang had.
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Hier verlaat Sidi Hamed Benandzjeli hem en gaat weder handelen over Don
Quichote, die verblijd en tevreden den bepaalden dag afwachtte van den strijd,
dien hij moest voeren met den roover van de eer der dochter van Donna
Rodriguez, voor wie hij het onrecht hoopte te herstellen en de beleediging
die men haar had aangedaan. Het gebeurde nu, dat toen hij op zekeren mor~
gen uitgereden was om zich te oefenen en te beproeven in hctgeen hij te doen
had in het gevaar, waarin hij zich den volgenden dag dacht te zien, door eens
een galopje aan Rosinante te geven, deze zijn pooten zoo dicht bij een kuil
zette, dat als hij hem niet sterk aan de teugels had getrokken, het onmogelijk
zou geweest zijn er niet in te vallen, Maar hij hieId hem dan toch tegen en
viel niet, en er wat dichter bij komende, zonder af te stiigen, keek hij in de
diepte, en terwiji hij er in keek, hoorde hij groot geroep van binnen en opmerkzaam luisterende kon hij vernemen en hooren, dat hij, die het uitte, zeide:
cHei daar boven! is er een Christen die mij hoort? of een liefdadig ridder
die medelijden heeft met een zondaar, die levend begraven is? met een ongelukkigen ontgouverneurden gouverneur is
Ret dunkte Don Quichote, dat hij de stem van Sancho Panza hoorde, waarover hij ontsteld en verschrikt was, en zijn stem verheffende zooveel hij kon
,
riep hij: «Wie is daar beneden? wie klaagt er?)
cWie kan hier anders wezen, of klagen.s antwoordde men, «dan de ongelukkige Sancho Panza, gouverneur, om zijn zonden en om zijn verdooldheid,
van het eiland Barataria gewezen schildknaap van den vermaarden ridder Don
Quichote van de Mancha»
Toen Don Quichote dit hoorde, verdubbelde zijn verbazing: en zijn ontsteltenis nam toe, toen hem in de gedachte kwam, dat Sancho Panza dood
moest zijn en dat zijn ziel zich daar haar straf onderging; medegesleept door
deze voorstelling, zeide hij: elk bezweer u bij alles, waarmede ik u bezweren
kan als een Katholiek Christen, dat gij mij zegt, wie gij zijt? en als gij een
ziel in het vagevuur zijt, zeg mij wat gij wilt, dat ik voor u doe, want daar het
mijn beroep is, de behoeftigen dezer wereld te begunstigen en te hulp te komen,
zal het zulks ook zijn om de hulpbehoevenden der andere wereld te hulp te
komen en bij t~ staan, die zich zelven niet kunnen helpen.s
cIn dat geval, antwoordde men, ernoet U genade, die met mij spreekt, mijnheer Don Quichote van de Mancha zijn, en ook naar den klank der stem zijt
_
gij niemand anders, zonder twijfel.s
cDon Quichote ben ik,) hervatte Don Quichote, ewiens beroep het is de
levenden en de dooden te helpen en in hun nooden bij te staan; zeg mij
daarom, wie gij zijt, gij, die mij in verbazing opgetogen houdt, want als gij
mijn schildknecht Sancho Panza, en gij overleden zijt, als u dan de duivelen
niet hebben weggehaald en gij door Gods barmhartigheid in het vagevuur zit,
dan bezit onze heilige Moeder, de Roomsch-Katholieke kerk, hulpmiddelen genoeg am u uit de pijnen te verlossen, waarin gij u bevindt, en ik zal het, wat
mij betreft, bij haar trachten te verkrijgen zooveel in mijn vermogen ligt: maak
u derhalve geheel eii al bekend en zeg mij, wie gij zijt?,
"Ik zweer u," antwoordde men, "en wei bij de geboorte van wie u wilt, ik
zweer u, mijnheer Don Quichote van de Mancha, dat ik uw schildknaap Sancho
Panza ben, en dat ik nog nooit gestorven ben; maar mijn gouverneurschap
verlaten hebbende om redenen, die meer tijd noodig hebben om ze te zeggen,
viel ik dezen nacht in dit hol, waarin ik lig en het grauwtje met mij, dat mi]
niet zal laten liegen, daar het tot grooter bewijs hier bij mij staat."
DON QUICHOTE.
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Hierbij komt, dat de ezel scheen te verstaan, wat Sancho zeide, want op dat
oogenblik begon hij zoo hard te balken, dat de geheele spelonk weêgalmde.
„Een voldoend getuige," riep Don Quichote : „het gebalk ken ik alsof ik het
gebaard had, en uw stem hoor ik, vriend Sancho : wacht mij, ik zal naar het
kasteel van den hertog gaan, dat hier dicht bij ligt, en ik zal iemand mee
zeide Sancho, uit
„endit hol haalt, waarin uw zonden u gebracht moeten hebben."-breng,diu
„Ga," zeide Sancho, „en kom spoedig terug, bij den eenigen God ! want ik
kan het niet langer uitstaan, dat ik hier levend begraven ben, en ik sterf
van vrees."
Don Quichote verliet hem en ging naar het kasteel den hertog en de hertogin
het ongeval van Sancho Panza verhalen, waarover zij zich niet weinig verwonder den, ofschoon zij wel begrepen, dat hij moest gevallen zijn in de verlenging van die
grot, welke daar sedert onheugelijke tijden bestond : maar zij konden niet verzinnen,
hoe hij het gouverneurschap had verlaten, zonder dat zij bericht hadden ontvangen van zijn komst. Om kort te gaan, men bracht koorden en touwen aan
en met aanwending van veel volk en veel arbeid haalde men het grauwtje en
Sancho Panza uit die duisternissen in het licht der zon. Hem zag een student
en zeide : tOp die wijze moesten al de slechte gouverneurs hun posten verlaten,
als deze zondaar de diepte van den afgrond verlaat, dood van honger, bleek,
en zonder een penning, naar ik geloof.'
Sancho hoorde hem en zeide : «Acht of tien dagen is het geleden, broeder
pruttelaar, dat ik het bestuur aanvaardde over het eiland, dat men mij gegeven
had, en al dien tijd was ik zelfs geen uur verzadigd van. brood : in dien tijd
hebben artsen mij vervolgd en vijanden mijn beenderen gekneusd; ik heb geen
gelegenheid gehad om onrechtmatige inkomsten te verkrijgen ; en daar dit zoo
is, verdiende ik, mijns inziens niet, om er op deze wijze af te komen ; maar de
mensch wikt en God beschikt ; en God kent het beste en wat iedereen het beste
past : en als de tijden, zoo het mijden ; en niemand zegge : van dat water zal
ik niet drinken ; want waar men denkt, dat gebraden spek is, daar zijn niet eens
speetjes : en God verstaat mij, dat is genoeg : ik zeg niets meer, al kon ik.
Wordt niet boos, Sancho, en het doe u geen leed wat gij hooren moogt,
want dan kwam er nooit een einde aan ; kom gij met een gerust geweten en
laten zij zeggen wat zij willen : de tongen der kwaadsprekers te willen snoeren
is even goed als deuren aan het veld te willen plaatsen. Als de gouverneur rijk
van zijn post komt, zegt men van hem, dat hij een dief geweest is, en komt hij
er arm vandaan, dat hij een lummel en een dwaas is geweest.»
«Zeker is het, antwoordde Sancho, „dat mij dezen keer eer voor een
gek dan voor een dief moet houden.»
Onder deze gesprekken kwamen zij omringd van jongens en veel ander volk
op het kasteel aan, waar in een gaanderij de hertog en de hertogin reeds stonden te wachten op Don Quichote en op Sancho. Deze wilde niet naar boven
gaan om den hertog te bezoeken, vóór hij eerst het grauwtje in den stal had
geplaatst, want het had, zeide hij, een zeer slechten nacht in de herberg doorgebracht ; daarop ging hij naar boven om zijn gebieders te bezoeken, voor welke
hij nederknielde en zeide : «Mijnheer en mevrouw, ik ben, omdat uwe grooiheid
het alzoo verkoos, zonder eenige verdienste van mijn kant, uw eiland Barataria
gaan besturen, waarop ik naakt aankwam en naakt bevind ik mij nog : ik ver
niet en ik win niet. Of ik goed of slecht heb geregeerd, getuigen heb ik-lies
naast mij gehad, die zeggen zullen wat zij goedvinden. Ik heb twijfelachtige zaken
opgehelderd, in rechtsgedingen gevonnisd, en dat, steeds dood zijnde van honger,
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omdat doctor Pedro Recio, geboortig van Tirtafuera, eilandsarts en gouverneursgeneesheer, het zoo wilde. Vijanden vielen ons des nachts aan en nadat dezen
ons in groote benauwdheid gebracht hadden, zeggen die van het eiland, dat zij
-er vrij en overwinnend afkwamen door de dapperheid van mijn arm : God geve
hun zooveel heil, als zij de waarheid zeggen ! Kortom, in dien tijd heb ik de
lasten en de verplichtingen gewogen welke het regeeren met zich brengt, en ik
heb, wat mij betreft, bevonden, dat mijn schouders ze niet kunnen dragen, en
dat zij geen gewicht zijn voor mijn lenden, noch pijlen voor mijn koker; en
daarom heb ik, voordat het gouverneurschap mij van zich afwierp, het gouverneurschap van mij willen afwerpen ; gisteren morgen verliet ik het eiland zooals
ik het vond, met dezelfde straten, huizen en daken, als het had toen ik er
kwam. Ik heb van niemand iets te leen gevraagd, noch mij gestoken in winst
zaken ; en ofschoon ik eenige voordeelige verordeningen dacht te maken,-gevnd
maakte ik er geen, vreezende, dat zij niet zouden worden nageleefd, want het
is hetzelfde of men ze al maakt of niet maakt. Ik vertrok, gelijk ik zeg, van
het eiland zonder ander gezelschap dan dat van mijn grauwtje ; ik viel in een
hol, ik kroop er doorheen, totdat ik dezen morgen met het licht der zon den
uitgang zag, maar niet zoo gemakkelijk, of, als de Hemel mij niet langs zoo
onbekenden weg mijnheer Don Quichote had toegezonden, ik daar gebleven zou
zijn tot aan het einde der wereld toe. Zoodat, mijnheer de hertog en mevrouw
de hertogin, hier uw gouverneur Sancho Panza voor u staat, die in slechts tien
dagen dat hij het bestuur gehad heeft, heb gewonnen duidelijk te weten, dat
men er niets om moet geven om gouverneur te wezen, niet alleen niet van een
-eiland, maar van de geheele wereld : en dit op den voorgrond gesteld hebbende, terwijl ik u de voeten kus ,het spel der knapen nabootsende, die zeggen: c Spring gij weg
en ik op uw plaats !» spring ik uit het gouverneurschap en ga over in den dienst
van mijnheer Don Quichote, want ofschoon ik het brood in gejaagdheid eet,
verzadig ik mij daar ten minste, en wat mij betreft, als ik maar genoeg heb,
is het mij om het even, of het is van rapen of van patrijzen.
Hiermede besloot Sancho zijn lange redevoering, terwijl Don Quichote steeds
vreesde, dat hij er duizenden buitensporigheden in zou zeggen, en toen hij hem
zag uitscheiden met zoo weinige, dankte hij in zijn hart den Hemel; de hertog
omhelsde Sancho en zeide hem, dat het hem in zijn ziel speet, dat hij zoo spoedig
het gouverneurschap verlaten had : maar dat hij zou maken, dat men hem in zijn
gebied een ander ambt gaf met minder last en meer voordeel. De hertogin omhelsde hem insgelijks en gaf last, dat men hem zou onthalen, want hij bleek
erg gebeukt en nog erger mishandeld te zijn.
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HOOFDSTUK LVI.
Van het buitengewone en ongehoorde gevecht, tusschen Don
Quichote van de Mancha en den lakei Tosilos, ter
verdediging van de dochter der gezelschaps.
dame Donna Rodriguez.
De hertog en de hertogin hadden geen berouw over de grap, die zij met
Sancho Panza gehad hadden met het gouverneursambt, dat zij hem schonken,
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te meer daar dienzelfden dag hun huisknecht kwam en hun stuk voor stuk al
de woorden en daden vertelde, welke Sancho gedurende die dagen gedaan en
gezegd had ; ten slotte verhaalde hij hun met ophef den aanval op het eiland
en de vrees van Sancho en zijn heengaan, waarover zij niet weinig genoegen
hadden. Hierna verhaalt de geschiedenis, dat de dag kwam van het vooraf bepaalde Gevecht, en ofschoon de hertog meermalen zijn lakei Tosilos had onderricht, hoe hij zich omtrent Don Quichote gedragen moest om hem te overwinnen, zonder hem te dooden of te wonden, gebood hij, dat de ijzers van de
lansen zouden worden genomen, tot Don Quichote zeggende, dat de Christelijke
zin, welken hij zich beroemde te bezitten, niet toeliet, dat die strijd met zooveel
levensgevaar vergezeld ging, en dat hij tevreden moest zijn, dat hij hem vrij
veld in zijn gebied gaf, ofschoon hij tegen een besluit handelde van het Heilig
Concilie, die zulke uitdagingen verbiedt, en dat hij dat groot' gevaar niet tot
zijn uiterste moest verlangen door te voeren. Don Quichote zeide, dat zijn
excellentie de zaken maar moest schikken, zooals hem het best behaagde ; dat
hij hem in alles zou gehoorzamen. Toen nu de schrikbarende dag gekomen
was en de hertog had geboden, dat voor het kasteelplein eene ruime verheven
opgeslagen zou worden, waarop de kamprechters en de gezelschapsdames,-heid
moeder en dochter, eischeressen, zich zouden bevinden, was er uit al de omliggende vlekken en dorpen een tallooze menigte toegeloopen om de nieuwigheid
van dien strijd te zien, daar nooit in die landstreek de levenden, of die reeds
gestorven waren, een dergeljken gezien hadden of hooren noemen. De eerste,
die het strijdperk en de omheining binnentrad, was de ceremoniemeester die
het veld afmat en doorstapte, opdat er geen bedrog zou plaats hebben, noch
voorwerpen waarover men zou kunnen struikelen en vallen ; daarop traden de
gezelschapsdames binnen en gingen zitten op hare zitplaatsen, bedekt met hare
mantels tot hare oogen t ja zelfs tot hare boezems toe, met levendige opgewondenheid, toen Don Quichote binnen de omheining aanwezig was. Kort daarna
vertoonde zich, vergezeld van vele trompetters, aan een zijde van het plein, op
een krachtvol paard, dat den grond deed daveren, de groote lakei Tosilos, met
het vizier omlaag en geheel bedekt met een stevige en schitterende wapenrusting. Het paard scheen een Fries te zijn, breed en appelgrauw van kleur : aan
elk zijner voor- en achterpooten hing een vlok haar van vijf en twintig pond.
De dappere kampvechter kwam, goed onderricht door den hertog, zijn heer,
hoe hij zich moest gedragen jegens den dapperen Don Quichote van de Mancha, gewaarschuwd zijnde, dat hij hem niet mocht dooden, maar dat hij moest
trachten het eerste samentreffen te ontwijken, ten einde zijn lijfsgevaar te ontgaan, dat zeker was, indien hij ten volle met hem samentrof. Hij reed het plein
rond en aangekomen zijnde, waar de gezelschapsdames zich bevonden, hield hij
een oogenblik stil om degene op te nemen, die hem tot echtgenoot eischte; de
kampmeester riep Don Quichote op, die zich reeds op het plein had vertoond,
en staande naast Tosilos sprak hij de gezelschapsdames aan, haar vragende, of
zij toestonden, dat Don Quiehote van de Mancha haar recht handhaafde ? Zij
zeiden van ja, en dat zij alles wat hij in dit geval zou doen, voor welgedaan,
voor zeker en voor geldig hielden. Gedurendedien tijd hadden de hertog en
de hertogin zich reeds geplaatst in een gaanderij, die uitkwam op de omheining
en deze laatste was geheel omringd van een tallooze menigte, welke den hevigen,
nooit aanschouwden strijd hoopte te zien. De voorwaarde der strijders was,
dat, indien Don Quichte overwon, zijn tegenpartij moest trouwen met de dochter van Donna Rodriguez, en indien hij overwonnen werd, bleef zijn tegen ;
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stander Vrij van het woord, dat men van hem eischte, zonder andere voldoening
te behoeven te geven. De ceremoniemeester plaatste hen in gelijke richting
naar de zon en stelde elk van beiden op de post, waarop zij moesten wezen. De
trommen werden geroerd, de lucht vervulde zich met het geluid der trompetten,
de aarde beefde onder hun voeten, de harten van de toeschouwende schare
waren ontroerd, sommigen door vrees en anderen door hoop op den goeden
of den slechten uitslag van dit geval. Eindelijk stond Don Quichote, zich met
al zijn hart aanbevelende aan God, en aan jonkvrouw Dulcinea van Toboso,
te wachten, dat men hem het teeken tot den aanval gaf; maar onze lakei had
hier verschillende gedachten ; hij dacht slechts aan hetgeen ik nu ga zeggen.
Het schijnt, dat, toen hij zijn vijandin aanschouwde, zij hem de schoonste en
bevalli g ste vrouw dunkte, die hij in zijn gansche leven gezien had en het jonge
blindemannetje, dat men gewoonlijk Amor pleegt te noemen in deze streken,
wilde de gelegenheid niet verzuimen, over eene lakefenziel te zegepralen en haar
op de lijst zijner zegeteekenen te plaatsen; en hem zachtjes naderende, zonder
dat iemand hem zag, dreef hij den armen lakei een pijl van twee ellen in de
linkerzijde en boorde hem het hart door en door: hij kon dit veilig doen, want
Amor is onzichtbaar en komt en gaat zooals hij wil, zonder dat iemand hem
rekenschap vraagt van zijn daden. ik zeg dan, dat toen men het teeken gaf
ven den aanval, onze iakei buiten zichzelven was, denkende aan de schoonheid
van haar, welke hij reeds gebiedster over zijn vrijheid gemaakt had, en daarom
lette hij niet op het geluid der trompet, gelijk Don Quichote deed, die het
nauwelijks gehoord had, of hij deed den aanval en met al de snelheid. die Rosinante veroorloofde, snelde hij op zijn vijand af; toen zijn goede schildknaap
Sancho hem zag wegsnellen, riep deze met luider stem: God geleide u, keur
en bloem der dolende ridders! God geve u de overwinning, daar gij het recht
aan uw zijde hebt.»
En ofschoon Tosilos Don Quichote op zich zag aankomen, bewoog hij zich
geen stap van zijn standplaats: integendeel, met luider stem riep hij den kampmeester, en toen deze gekomen was, om te zien wat hij begeerde., zeide hij tot
hem: Mijnheer, heeft deze strijd alleen plaats, opdat ik zou trouwen of niet
trouwen met die dame?'
«Ja, werd hem geantwoord.
Welnu, zeide de lakei, «ik ben bevreesd voor mijn geweten, en ik zou het
grootelijks bezwaren, als ik in dezen strijd verder ging, en dus zeg ik, dat ik
mij voor overwonnen verklaar en aanstonds met die dame wil trouwen.»
De kampmeester stond verbaasd over de woorden van Tosilos en daar hij een
der medebewusten was van den geheimen toeleg van dit geval, wist hij hem
geen woord te antwoorden. Don Quichote hield stand in het midden van zijn
draf, ziende dat zijn vijand hem niet aanviel. De hertog wist de reden niet,
waarom men niet voortging met het gevecht, maar de kampmeester ging hem
mededelen wat Tosilos zeide, waarover hij uitermate verwonderd en vertoornd
werd. Terwijl dit voorviel, ging Tosilos naar de plaats, waar Donna Rodriguez
zich bevond en sprak met luide stem: Mevrouw, ik wil trouwen met uw dochter en ik begeer niet te verkrijgen door rechtsgedingen en twisten wat ik kan
verkrijgen in vrede en zonder doodsgevaar. Dit hoorde de dappere Don
Quichote en zeide : «Daar dit zoo is, ben ik van mijn belofte bevrijd en losgemaakt: zij mogen in vrede trouwen en daar God hun dit zoo schonk, moge
St. Pieter hun zegenen!»
De hertog was naar beneden gekomen op het kasteelplein en naar To-
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silos toegaande, zeide hij tot hem : «Is het waar, ridder, dat gij u overwon
verklaart en dat gij, aangespoord door uw beangst geweten, met deze jonk--ne
vrouw wilt trouwen ?»
«Ja, mijnheer, A antwoordde Tosilos.
c Hij doet zeer wel,' zeide Sancho Panza, twant wat gij aan de muis moet
geven, geef dat aan de kat, eu deze zal u uit de zorg helpen. a
Tosilos was bezig zijn helm los te snoeren en verzocht, dat men hem ijlings
hielp, want hij kon bijna geen adem meer halen en niet zoo lang opgesloten
blijven in dat nauwe hokje. Men deed hem met spoed den helm af en zijn
lakeiengezicht werd ontdekt en openbaar. Toen Donna Rodriguez en hare dochter dit zagen, hieven zij een groot geschreeuw aan en zeiden : « Dit is bedrog!
bedrog is dit ! Tosilos, den lakei van den hertog, mijnen heer, heeft men in de
plaats gesteld van mijn waarachtigen gemaal; recht van God en van den koning
over zoo groote boosheid, om niet te zeggen schurkerij !
«Bedroeft u niet, dames,» zeide Don Quichote, «want dit is geen boosheid
noch schurkerij, en als het dat is, dan is de hertog er geen oorzaak van, maar
de booze toovenaars, die mij vervolgen, en nijdig, dat ik den roem van deze
overwinning zou behalen, het gelaat van uwen gemaal veranderd hebben in dat
van dezen, dien gij zegt, dat een lakei van den hertog is. Volgt mijn raad en,
ondanks de boosheid mijner vijanden, trouw met hem, want ongetwijfeld is hij
dezelfde, dien gij tot echtgenoot wenscht te verkrijgen.»
De hertog, die dit hoorde, was op het punt zijn ganschen toorn in lachen
te doen uitbarsten en zeide : «Zoo buitengewoon zijn de dingen, welke mijnheer
Don Quichote overkomen, dat ik op het punt ben van te gelooven, dat deze
mijn lakei het niet is, maar laat ons dezen list en slimheid aanwenden : laat ons
het huwelijk veertien dagen uitstellen, als zij willen, en dezen persoon opgesloten
houden, die ons in twijfel brengt : in dien tijd zou het kunnen zijn, dat hij tot
zijn vorige gedaante terugkeerde, want zoo lang zal de hekel niet duren, dien
de toovenaars aan mijnheer Don Quichote hebben, te meer daar het hun zoo
weinig baat, die listen en gedaanteveranderingen aan te wenden.»
„O mijnheer !" riep Sancho, „die schelmen hebben een vaste gewoonte om de
dingen, welke mijn meester betreffen, in andere te veranderen. Een ridder, dien
hij laast overwon, genaamd dien van de Spiegels, veranderden zij in de gedaante
van den baccalaurens Simson Carrasco, inwoner van ons dorp en een groot
vriend van ons ; jonkvrouw Dulcinea van Toboso hebben zij veranderd in een
boerenarbeidster ; en zoo -verbeeld ik mij, dat deze lakei zal leven en
sterven."
Waarop de dochter van Rodriguez zeide : „Hij zij wie hij wil, die mij als
echtgenoote begeert : ik ben er hem dankbaar voor en wil liever de wettige
vrouw wezen van een lakei dan de beminde en bedrogene van een heer, ofschoon
hij, die mij bedroog, zulks niet is."
Kortom, al deze twisten en lotgevallen liepen hierop uit, dat Tosilos werd
verwijderd totdat men zou zien, hoe zijn gedaanteverandering zou afloopen.
Allen juichten de overwinning toe ter eere van Don Quichote en de meesten
waren bedroefd en mismoedig, toen zij merkten, dat de zoo zeer verwachte
strijders zich niet in stukken gehouwen hadden, juist zooals de jongens bedroefd
zijn, als de ter galg veroordeelde, dien zij opwachten, niet voor den dag komt,
omdat hetzij de tegenpartij, hetzij het gerecht hem vergiffenis geschonken heeft.
De schare ging heen, de hertog en Don Quichote keerden terug naar het kasteel,
men sloot Tosilos op, Donna Rodriguez en hare dochter waren hoogst tevreden
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van te zien, dat, langs den eenera of den anderen weg, die zaak zou uitloopen
op een huwelijk, en Tosilos verwachtte niets minder.

HOOFDSTUK LVII.
Hoe Don Quichote afscheid nam van den hertog, en van
hetgeen hem overkwam met de geestige en vrijmoedige Altisidora, jonkvrouw van de hertogin.
Het kwam Don Quichote voor, dat het nu tijd werd het werkelooze leven
waarin hij in dat kasteel leefde, vaarwel te zeggen, want hij achtte het gemis
groot, dat zijn persoon veroorzaakte, door zich te laten binden en medesleepen
door voortdurende vermaken, welke hem, als dolend ridder, die heer en dame
aandeden ; hij dacht dat hij den Hemel strenge rekenschap moest geven van
die ledigheid en opsluiting ; en zoo verzocht hij op zekeren dag het hertogelijk
paar verlof om te vertrekken. Zij gaven het hem met blijken, dat het hun grootelijks speet, dat hij hen verliet. De hertogin gaf de brieven zijner vrouw
aan Sancho Panza, die er over weende en zeide : „Wie zou gedacht heb
dat zulke groote verwachtingen, als de tijdingen van mijn gouverneur--ben,
schap in den boezem mijner vrouw Theresia Panza, hierop zouden uitkomen,
dat ik weer moet terugkeeren tot de akelige avonturen van mijn meester
Don Quichote van de Mancha ? Evenwel ben ik tevreden te zien, dat mijn
Theresia beantwoordde aan hetgeen zij is, door de eikels aan de hertogin te
zenden, want als zij ze haar niet gezonden had, had ik er spijt van gehad
en had zij zich ondankbaar betoond. Wat mij troost, is, dat men aan die gift
niet den naam van omkooperij kan geven, want ik had het gouverneurschap
reeds, toen zij ze zond, en het is redelijk, dat al wie eenige weldaad ontvangt,
zich, al is het ook met kleinigheden, dankbaar betoont. Zeker is het, ik kwam
naakt in het gouverneurschap en treed er naakt uit, en zoo kan ik met een
gerust geweten zeggen wat niet weinig is : naakt werd ik geboren, naakt ben ik
nog : ik verlies nog win."
Zoo sprak Sancho bij zich zelven op den dag van het vertrek en Don Quichote,
uitrijdende, nadat hij des avonds te voren van het hertogelijk paar afscheid had
genomen, vertoonde zich dien morgen gewapend op het kasteelplein. Al het
volk van het kasteel bekeek hem van de gaanderijen en zelfs het hertogelijk
paar kwam uit om hem te zien. Sancho zat op zijn grauwtje met zijn knapzak,
valies en voorraad, hoogst vergenoegd, omdat de huisknecht van den hertog,
hij, die Trifaldi geweest was, hem een beurs gegeven had met tweehonderd
gouden escudo's om de reisbenoodigdheden te bestrijden ; en hier wist Don
Quichote nog niets van. Terwijl, als gezegd, allen hem bekeken, verhief onverwachts
van tusschen de overige gezelschapsdames en jonkvrouwen van de hertogin, die
naar hem keken, de vrijmoedige en geestige Altisidora haar stem en zeide op
droevigen toon:
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«Luister, snoode ridder,
Houd een weinig de teugels in!
Doorkerf de zijden niet
Van uw slechtbestuurd dier!
Weet, valschaard, dat gij niet vlucht
Voor eene woedende slang,
Maar voor een lammetje,
Dat nag lang geen schaap is.
Gij hebt, afschuwelijk monster,
De schoonste jonkvrouw bedrogen,
Die Diana zag op hare bergen,
Die Venus aanschouwde in hare bosschen.
De wreede Bireno, de vluchtende Aeneas,
En Barabbas zijn uw voorbeelden!
Gij rooft, o schandelijke roofzucht!
Met de klauwen uwer handen,
Dit teedere jeugdig hart,
Dat u steeds zoo trouw beminde.
Gij roofde mij drie nachtdoeken
En de wit-zwarte banden,
Mijner knieën, die het marmer
Zelfs in blankheid overtreffen.
Gij roofde tweeduizend zuchten,

Die, als zij van vuur waren geweest
Tweeduizend Troje's hadden kunnen verbranden,
Als er tweeduizend Troje's waren geweest
De wreede Bireno, de vluchtende Aeneas,
En Barabbas zijn uw voorbeelden!
Van dezen Sancho, uw schildknaap,
Moge het hart zoo versteend zijn,
Dat hij uit de boeien der betonvering
Dulcinea nooit verlosse!
Van de schuld, die gij hebt,
Drage de droevige de straf!
Want rechtvaardigen boeten niet zelden
Voor de zonden der onschuldigen.
Uwe schoonste avonturen
Mogen in rampen verkeeren,
In droomeis uw genoegens
En uw daden vergeten worden.
De wreede Bireno, de vluchtende Aeneas,
En Barabbas zijn uw voorbeelden!
Wees als bedrieger alom bekend,
Van Sevilla tot Marchena,
Van Granada tot Lofa,
Van Londen tot Engeland.
Als gij ombre speelt.
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Mogen de heeren u ontvlieden,
Azen, noch zevens moogt gij zien!
Als gij u de ekstergogen snijdt,
Mogen uw teenen bloeden,
En de wortels blijven zitten,
Als gij u de kiezen trekt.
De wreede Bireno, de vluchtende Aeneas,
En Barabbat zijn uw voorbeelden ! »
Terwijl de droevige Altisidora op deze wijze klaagde, zat Don Quichote haar
aan te kijken, en zonder haar te antwoorden, wendde hij zijn gelaat naar Sancho
en zeide tot hem : « Bij de zaligheid uwer voorouders, waarde Sancho, smeek
ik u, mij iets naar waarheid te zeggen : hebt gij soms de drie nachtdoeken en
de kousenbanden, waarvan deze verliefde jonkvrouw spreekt ?»
Waarop Sancho antwoordde : «De drie nachtdoeken heb ik, ja : maar de
kousenbanden evenmin als de heuvelen van U beda.
De hertogin stond verbaasd over de vrijpostigheid van Altisidora, want zij
hield haar wel voor vermetel, aardig en vrijpostig, maar niet in die mate, dat
zij zich dergelijke vrijpostigheden zou vermeten hebben ; en daar zij van te
voren van deze grap niets vernomen had, vermeerderde hare verwondering te
sterker. De hertog wilde de aardigheid verhoogen en zeide : « Het komt mij
niet wel voor, mijnheer de ridder, dat gij, in mijn kasteel goed onthaal ontvangen hebbende, u vermeten hebt om drie nachtdoeken en wat meer is, de
kousenbanden mede te nemen van mijn jonkvrouw : dat zijn teekenen van een
slechten inborst, die niet overeenkomstig zijn met uw roem : geef haar de
kousenbanden terug, en zoo niet, dan daag ik u uit tot een gevecht op leven
en dood, zonder vrees te koesteren, dat schelmsche toovenaars mijn aangezicht
veranderen of verwisselen, zooals zij gedaan hebben met dat van Tosilos, mijn
lakei, die met u een strijd aanging.
«God verhoede,» antwoordde Don Quichote, «dat ik mijn degen ontbloote
tegen uw doorluchtigen persoon, van wien ik zoovele gunsten ontvangen heb.
De nachtdoeken zal ik teruggeven, omdat Sancho zegt, dat hij ze heeft ; de
kousenbanden is onmogelijk, omdat ik ze niet ontvangen heb en hij evenmin,
en als deze jonkvrouw hare kasten wil nazien, is het zeer zeker, dat zij ze
vindt. Ik, mijnheer de hertog, ben nooit een dief geweest en ik denk het ook
niet te wezen in mijn geheele leven, als God Zijn hand maar niet van mij aftrekt. Deze jonkvrouw spreekt, gelijk zij zegt, als een verliefde, waarover ik haar
niet beschuldig, en dus heb ik ook geen reden om haar vergiffenis te vragen,
noch haar, noch uwe excellentie, die ik smeek, een betere rneening van mij te
hebben en mij opnieuw verlof te geven om mijn reis te vervolgen.»
«God schenke u zulk een goede, mijnheer Don Quichote, > hernam de hertogin,
a dat wij steeds goede tijdingen vernemen van uw bedrijven. Ga nu in vrede,
want hoe langer gij u ophoudt, des te meer verlevendigt gij de vlam in de
boezems der jonkvrouwen, die u zien ; maar de mijne zal ik zoo kastijden, dat
zij zich voortaan niet meer te buiten ga, noch met hare oogen, noch met hare
woorden."
Slechts een woord wensch ik, dat gij nog van mij aanhoort, dappere Don
Quichote," zeide Altisidora toen, „en dat is, dat ik u vergiffenis vraag voor de
beschuldiging van diefstal der kousenbanden, want bij den Hemel en mijn ziel,
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ik heb ze aan, en ik ben in de onopmerkzaamheid vervallen van den man,
die, op den ezel zittende, hem zocht."
,,Zeide ik het niet ?" riep Sancho : ,,ik ben er eentje om diefstallen te helen !
wel, als ik die had willen plegen, dan had ik ruimschoots gelegenheid gehad
in mijn gouverneurschap."
Don Quichote boog zijn hoofd en maakte een buiging voor het hertogelijk
echtpaar en voor al de omstanders, en de teugels wendende van Rosinante,
terwijl Sancho hem volgde op het grauwtje, reed hij uit het kasteel, zijn weg
richtende naar Saragossa.
-
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Hoe de avonturen zoo druk op Don Quichote nederkwamen, dat
zij elkander geen tijd lieten.
Toen Don Quichote zich in het open veld zag, vrij en verlost van de minnetaal van Altisidora, gevoelde hij, dat hij was, waar hij behoorde te zijn, en dat
zijn gemoed in hem vernieuwd werd, ten einde opnieuw de onderneming zijner
ridderdaden voort te zetten, en zich tot Sancho wendende, zeide hij tot hem:
«De vrijheid, Sancho, is een der kostelijkste gaven, welke de Hemelen aan de
menschen schonken; haar kunnen de schatten niet evenaren, welke de aarde
bevat of de zee bedekt ; voor de vrijheid, zoowel als voor de eer, kan en moet
men het leven wagen, daarentegen is de gevangenschap de grootste ramp, welke
de menschen kan overkomen. Ik zeg dit, Sancho, omdat gij aan het onthaal
den overvloed wel gezien hebt, dien wij in dat kasteel, dat wij verlaten, gehad
hebben : ofschoon het mij te midden dier aangerichte banketten en der in sneeuw
bekoelde dranken voorkwam alsof ik geplaatst was in de kwellingen van den
honger, want ik genoot het niet met de vrijheid, waarmede ik het genoten had
ware het mijn eigendom geweest : de verplichtingen toch tot vergelding der ontvanaen weldaden en gunsten zijn banden, dte den vrijen geest niet laten uitblinken. Gelukkig hij, wien de He mel een stuk brood gaf, zonder dat hij verplicht is, er iemand anders voor te bedanken dan den Hemel zelven.»
e Evenwel, » zeide Sancho, «wat u mij gezegd heeft, het is toch niet goed, dat
zonder dank van onzentwege iwe ,honderd gouden escudo's blijven, welke de
huisknecht van den hertog mij ga: in een beursje, dat ik als een maagpleister
en hartversterking op mijn borst draag voor hetgeen mocht voorkomen : wij
zullen niet steeds kasteelen vinde 1, waar men ons onthaalt, maar somwijlen
zullen wij wel eens herbergen aantr :ffen, waar men ons stokslagen geeft.»
Onder deze en andere gesprekkei togen de dolende ridder en de schildknaap
voort, totdat zij, na weinig meer an een mijl gevorderd te zijn, zagen dat in
het gras eener kleine groene weide ongeveer een dozijn mnnnen, als landlieden
gekleed, op hun mantels zaten te e en. Zij hadden iets bij zich als witte lakens,
waarmede zij iets bedekten: die la] ens waren in de hoogte geheven en hingen
naar omlaag. Don Quichote nader Ie de etenden, en hen eerst hoffelijk gegroet
hebbende, vroeg hij hun wat dat w is, dat die doeken bedekten?
Een hunner antwoordde hem :
pijnheer, onder die doeken staat een kostbaar
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beeldhouwwerk, dat dienen moet voor een altaar, dat wij in ons dorp maken:
wij dragen het overdekt, opdat er niets aan kome, en op onze schouders, opdat
het niet breke.
«Als gij zoo goed wilt zijn, antwoordde Don Quichote, «zou ik het gaarne
zien, want beelden, die met zooveel zorg vervoerd worden, moeten zonder twijfel
fraai zijn.
«Of zij het zijn : riep de ander ; c en vraag anders maar naar de kosten ! er
is er inderdaad niet een, of het komt op meer dan vijftig dukaten ; en opdat u
zich van de waarheid kunne overtuigen, wacht even, en gij zult haar met eigen
oogen zien ;' en opstaande scheidde hij uit met eten en ging het bekleedsel
afnemen van het eerste beeld, hetwelk dat van St. Joris bleek te zijn, te paard
gezeten, met eene gekronkelde slang aan zijn voeten en zijn lans dwars in haar
bek, met de levendigheid, waarmede dat pleegt geschilderd te worden. Het
gansche beeld scheen een gloed van goud, gelijk men pleegt te zeggen. Don
Quichote het ziende, zeide : Deze ridder was een van de beste dolers, die de
Godgewijde krijgsschaar immer bezat : hij heette Don St. Joris, en was een uitermate groot beschermer van jonkvrouwen. Zien wij dat andere.'
De man onthulde het, en het bleek dat van St. Maarten te wezen, te paard
gezeten, zijn mantel deelend met den armen man ; en nauwelijks had Don
Quichote het gezien, of hij zeide : «Ook deze ridder behoorde tot de avonturen
Christenen, en ik geloof, dat hij nog milddadiger dan dapper was,,-zoeknd
zooals gij het zien kunt, Sancho, daar hij bezig is zijn mantel te deelen met
den armen man en hem de helft geeft; zonder twijfel moet het toen winter geweest zijn, want anders had hij hem geheel aan hem gegeven, zoo liefdadig
was hij.'
«Dat zal het niet geweest zijn,» hernam Sancho, «maar hij zal zich gehouden
hebben aan het spreekwoord, dat zegt : Bij geven en houden moet men den
gulden middenweg kiezen.

Don Quichote lachte en verzocht, dat men een anderen doek zou wegnemen,
onder welken men het beeld ontdekte van Spanje's beschermheer te paard, met
bebloeden degen, Mooren overhoop werpend en koppen vertredende. Het
ziende zeide Don Quichote : «Dit is ook een ridder en wel van de legerscharen
van Christus ; deze heet Don Diego de Moorendooder, een der dapperste Heiligen en ridders, die de wereld bezat en thans de Hemel bezit.
Daarop namen zij een anderen doek weg en het bleek, dat die den val bedekte van St. Paulus van zijn paard. met alle omstandigheden,. welke in het
tafereel zijner bekeering plegen geschilderd te worden. Toen men dit zoo naar
het leven zag, dat men zou zeggen, dat Christus tot hem sprak en Paulus antwoordde, zeide Don Quichote : «Deze was de grootste vijand, dien de Kerk van
God onzen Heer in zijn tijd had en haar grootste beschermer, dien zij ooit zal
hebben : een dolend ridder door zijn leven en een heilige door zijn dood, een
onvermoeide arbeider in den wijngaard des Heeren, de leeraar der heidenen,
wien de Hemel tot school strekte en Jezus Christus zelf tot hoogleeraar en
meester, die hem onderwees.>
Er waren geen beelden meer en zoo verzocht Don Quichote, dat men ze
weder zou toedekken en hij zeide tot hen die ze droegen : «Als een goed voor
heb ik het gehouden, broeders, dat ik gezien heb wat ik heb gezien : die-tekn
Heiligen en ridders toch oefenden hetzelfde beroep uit, dat ik uitoefen, namelijk
dat der wapenen : het eenige onderscheid, dat er is tusschen mij en hen, is, dat
zij Heiligen waren en streden op goddelijke wijze, en ik ben een zondaar en
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strijd op menschelijke wijze. Zij veroverden den hemel met geweld van wapenen,
omdat den hemel geweld wordt aangedaan ; en ik weet tot nog toe niet wat ik
verover met geweld mijner moeiten ; maar als mijn Dulcinea van Toboso geraakt
uit die, welke zij lijdt, terwijl mijn fortuin zich verbetert en mijn verstand zich
verheldert, dan zou liet kunnen zijn, dat ik mijn schreden richtte op een beteren weg, dan ik nu betrede.»
«God hoore het en de zonde zij doof!» zeide Sancho bij deze gelegenheid.
De mannen verwonderden zich zoowel over het uiterlijk als over de woorden van Don Quichote, zonder de helft te begrijpen van wat hij wilde zeggen.
Men had gedaan met eten, zij belastten zich met hun beelden en afscheid genomen hebbende van Don Quichote, vervolgden zij hun reis. Sancho stond
opnieuw, alsof hij zijn heer nooit gekend had, verbaasd van hetgeen hij wist,
terwijl het hem toescheen dat er geen geschiedenis ter wereld moest wezen, of
Benig lotgeval, dat hij niet op zijn duim kende en in zijn geheugen vastgeschroefd had en hij sprak tot hem : «waarlijk, mijnheer onze meester, als dat,
wat ons heden overkomen is, een avontuur kan heeten, dat is het een van de
aangenaamste en zoetste geweest, die ons in het gansclie verloop onzer reis
overkomen zijn ; wij zijn er van afgekomen zonder stokstagen en zon -tochen.
schrik, en schrik, en wij hebben geen hand aan onze degens geslagen, noch-dernig
den grond met onze lichamen aangeraakt; wij zijn ook niet hongerig, dank zij
God, die mij zoo iets heeft doen zien met mijn eigene oogen.i>
«Gij zegt goed, Sancho,» hernam Don Quichote ; «maar gij moet opmerken,
,lat niet alle tijden gelijk zijn of een en denzelfden loop hebben; en wat het
volk gewoonlijk voorteekenen pleegt te noemen, die niet gebouwd zijn op een

natuurlijke reden, moeten, door wie verstandig is, gehouden en beoordeeld worden als gelukkige toevallen. Een van die voorteeken-menschen staat 's morgens
op, hij gaat uit zijn huis, hij ontmoet een broeder van de orde van den gelukzaligen en seraphynschen St. Franciscus, en alsof hij een grijpvogel had ontmoet, wendt hij zijn rug en keert naar huis. Bij een ander, Mendoza, wordt
het zout uitgestort over den disch en bij hem stort zich de droefgeestigheid
uit over het hart, als ware de natuur verplicht om voorteekens te geven van
de aanstaande rampen door zaken van zoo gering belang als de vermelde. De
verstandige en Christelijke mensch moet niet in kleinigheden nasporen wat de
Hemel wil verrichten. Scipio landt in Afrika, hij struikelt terwijl hij aan land
-springt, zijn soldaten houden het voor een slecht voorteeken ; maar hij, den
grond omhelzende, roept : Gij kunt mij niet ontgaan, o Afrika, want ik houd
u vastgeklemd in mijn armen. Zoodat, o Sancho, het ontmoet hebben van deze
beelden voor mij een zeer gelukkig toeval geweest is.»
«Dat geloof ik ook," antwoordde Sancho, „en ik wenschte wel, dat u mij
zeide : wat de reden is, dat de Spanjaarden zeggen, als zij een slag willen leve
terwijl zij dien St. Diego Moorendooder aanroepen : St. Jakob en sluit op,-ren,
o Spanje ! Is Spanje soms open, en zoo, dat het noodig is het op te sluiten?
of wat voor een plechtigheid is dat ?"
„Gij zijt al heel onnoozel, Sancho," antwoordde Don Quichote; ,,ziet gij,
dien grooten ridder van het Roode Kruis heeft God aan Spanje gegeven tot
beschermer en schutsheer ; bijzonder in de benauwde tijdsgewrichten, welke de
Spanjaarden met de Mooren gehad hebben, en zoo roepen zij hem aan als hun
verdediger in al de veldslagen, die zij leveren, en dikwerf heeft men hem zichtbaar daarin ontwaard, verslaande, overhoop werpend, verdelgend en doodend
de heidensche ruiterdrommen ; van deze waarheid zou ik u vele voorbeel-
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den kunnen bijbrengen, die in de waarachtige Spaansche geschiedenissen verhaald worden."
Sancho veranderde van onderwerp en zeide tot zijn meester : „Ik sta ver
mijnheer, van de vrijmoedigheid van Altisidora, de jonkvrouw van-wonder,
de hertogin ; al heel sterk moet zij gewond en doorboord wezen door hem.,
dien men Amor noemt en dien men een blind jongetje noemt, dat, al is het
leepoogig, of om beter te zeggen, zonder gezicht, zich een hart tot doelwit
neemt, hoe klein het ook zij, en het raakt en door en door schiet met zijn
pijlen. Ik heb ook hooren zeggen, dat op de schaamte en ingetogenheid der
jonkvrouwen de liefdepijlen stomp worden en afstuiten, maar op deze Altisidora
schijnt het eer, dat zij scherp worden, dan bot."
,,Merk op, Sancho," zeide Don Quichote, „dat de liefde niets ontziet en binnen geen redelijke grenzen blijft in hare plannen ; zij heeft denzelfden aard als
de dood, die evenzeer de hooge burgten der koningin aantast als de nederige
hutten der herders ; en als zij een ziel geheel in bezit neemt, dan is het eerste
wat zij doet, haar de vrees en de schaamte te ontnemen, en zoo openbaarde
Altisidora zonder deze hare ww;ensclien, die in mijn borst eerder verlegenheid
dan droefheid baarden."
„Opmerkelijke wreedheid!" zeide Sancho ; ,,ongehoorde ondankbaarheid ! Ik
voor mij kan zeggen, dat het geringste verliefde woord van haar mij zou winnen en overmeesteren. 0 hoerekind ! welk een marmeren hart, welke bronzen
ingewanden en welk een kalken ziel ! Maar ik kan niet bedenken, wat het was,
dat die jonkvrouw in u zag, dat haar zoo won en overmeesterde. Wat fraais,.
wat knaps, wat bevalligs, wat gelaat, wat van deze dingen elk voor zich of
allen te zamen maakten haar verliefd ? Want in waarheid, dikwijls sta ik stil
om u te bekijken van de voetzool af tot den uitersten haartop van uw hoofd
toe, en ik zie meer om bang van te worden, dan om verliefd op te geraken
en daar ik ook heb hooren zeggen, dat de schoonheid de eerste en voornaamste
rol speelt bij het verliefd maken en u die volstrekt niet bezit, weet ik niet,.
waar de arme meid op verliefd was."
„Merk op, Sancho," antwoordde Don Quichote, „dat er twee soorten van
schoonheid zijn, eene van de ziel en eene van het lichaam ; die van de ziel
schittert en vertoont zich in het verstand, in de eerlijkheid, in de rechtschapenheid, in de welgemanierdheid, en al deze gaven kunnen bestaan in een
leelijk man; en als men let op deze schoonheid, en niet op die des lichaams,.,
dan plegen zij liefde op te wekken met hevigheid en met voordeel. Ik zie zeer
goed, Sancho, dat ik niet schoon ben, maar ik weet ook, dat ik niet mismaakt
ben, en het is genoeg voor een braaf man, dat hij geen monster is, om be.
mind te worden, als hij maar de zielsbegaafdheden bezit, die ik u heb opgenoemd.
Onder deze woorden en gesprekken reden zij een bosch in, dat ter zijde van
den weg stond en onverwachts, zonder er soms om te denken, zag Don Quichote
zich gewikkeld in een net van groen garen, dat van sommige boomen tot andere was uitgespannen; en zonder zich te kunnen verbeelden wat dat kon zijn,
zeide hij tot Sancho : «Mij dunkt, Sancho, deze geschiedenis met deze netten
moet een van de nieuwste avonturen zijn, die men zich kan verbeelden. Ik mag
sterven, indien de toovenaars, die mij vervolgen, mij er niet in willen wikkelen
en mijn tocht belemmeren uit wraak voor de hardvochtigheid, welke ik jegens
Altisidora getoond heb; maar ik zeg hun aan, dat, al waren deze netten, gelijk.
zij thans gemaakt zijn van groen garen, van de hardste diamanten, of nog ster,
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ker dan datgene, waarmede de jaloersche God der ijzersmeden Venus en Mars
omwikkelde : ik ze even goed zou verbreken, als waren ze van biezen of van
katoendraad. »
Toen hij nu door wilde dringen en het geheel verbreken, vertoonden zich
onverwachts voor hem, van tusschen de boomen voorwaarts tredende, twee allerschoonste herderinnen, ten minste gekleed als herderinnen, behalve dat hare
jakken en rokken van fijne gebloemde zijde waren, of liever hare rokken waren
prachtigejaponnen van gewaterd karmozijn : hare haren zwierden los over hare
schouders, en konden in goudglans vergeleken worden met de stralen der zon
zelve, en zij droegen er twee kransen op van groenen laurier en roode fluweelbloemen gevlochten ; haar leeftijd daalde, naar het scheen, niet onder de vijftien:
noch overschreed de achttien. Dit was een schouwspel, dat Sancho verbaasde,
Don Quichote onthutste, de zon op hare baan deed stilstaan om haar te beschouwen, en een verwonderlijk zwijgen te weeg bracht bij alle vier. Degene,
die het eerste sprak was een van de twee herderinnetjes, die tot Don Quichote
zeide,: «Houd stil, mijnheer de ridder, en scheur de netten niet, welke niet tot
uw schade, maar tot ons tijdverdrijf hier zijn opgespannen; en daar ik weet,
dat gij ons zult vragen, waarom zij uitgezet zijn en wie wij zijn, wil ik het u
in korte woorden zeggen. In een dorp, dat ongeveer twee mijlen van hier ligt,
sen waar vele aanzienlijke lieden en vele rijke edellieden wonen, werd onder
vele vrienden en bloedverwanten afgesproken, dat men met zonen, vrouwen en
dochters, buren, vrienden en ` bloedverwanten zou komen om ons te vermaken
op deze plek, die een der aangenaamste is van deze gansche streek, terwijl wij
allen te zamen een nieuw en herderlijk Arkadie vormen, wij jonkvrouwen ons
kleedende als herderinnetjes en de jongelingen als herders ; wij hebben twee
herdersspelen ingestudeerd : een van den vermaarden dichter Garcilasso en een
van den zeer uitmuntenden Camoens in zijn eigen Portugeesche taal ; wij hebben die tot nog toe niet vertoond; gisteren was de eerste d-eg, dat wij hier
aankwamen ; wik hebben tusschen gindsche takken eenige tenten opgericht, welke
men veldtenten noemt, aan den oever eener overvloedige beek, welke al deze
weiden besproeit ; wij spanden gisteren avond deze netten aan deze boomen
om de eenvoudige vogeltjes te misleiden, opdat zij er, opgeschrikt door ons
gedruisch, in mochten komen vliegen. Lust het u, mijnheer, onze gast te zijn,
dan zult gij rijk en hoffelijk onthaald worden, want nu moeten leed of zwaar
-moedigh
Zij zweeg deze plek niet betreden.
Zij zweeg en sprak niet verder : waarop Don Quichote antwoordde : « Zeker,
schoonste jonkvrouw, Aktaeon heeft niet meer ontroerd en verbaasd kunnen
staan, toen hij onverwachts Diana zich in het water zag baden, dan ik versteld
heb gestaan, toen ik uw schoonheid zag. Ik prijs de wijze uwer vermakelijk
Zij zweegik ben dankbaar voor die uwer aanbiedingen, en als ik u van dienst-hedn
kan zijn, kunt gij het mij gebieden met de zekerheid van gehoorzaamd te zullen worden, want mijn beroep is geen ander, dan mij dankbaar en welwillend
te toonen jegens allerlei soort van menschen, en in het bijzonder jegens zulke
aanzienlijke, als u schijnt te zijn : en al besloegen deze netten, die maar een
kleine plaatsruimte zullen beslaan, de geheele oppervlakte der aarde, zou ik
nieuwe werelden opzoekeu om verder te komen zonder ze te scheuren ; en opdat gij geloof moogt schenken aan deze mijn vergrootende wijze van spreken,
ziet, u belooft het Don Quichote van de Mancha, indien die naam tot uwe
ooren is gekomen.
cOch, vriendin van mijn hart!,> riep nu het andere herderinnetje, «wat groot
,
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geluk is ons overkomen ! Ziet gij dien heer, dien wij voor ons hebben ? welnu,
ik zeg u, dat hij de dapperste en de verliefdste en de wellevendste is, dien de
wereld bezit, tenzij eene geschiedenis, welke er van zijne bedrijven gedrukt is
en welke ik gelezen heb ons bedriegt. Ik wil wedden, dat deze goede man, die
bij hem is, een zekere Sancho Panza is, zijn schildknaap, wiens aardigheden
door geene geëvenaard worden.»
«Dat is ook zoo,» zeide Sancho : uk ben die aardige man en die schild
waarvan u spreekt, en deze heer is mijn meester, dezelfde Don Quichote-knap,
van de Mancha, beschreven en vermeld in de geschiedenis.>
« Och, a hernam de andere, «laat ons hem smeeken, vriendin, dat hij hier
blijft, want onze ouders en onze broeders zullen oneindig veel genoegen in hem
hebben: ook ik heb van zijn dapperheid en van zijn bevalligheden hetzelfde
hooren zeggen wat gij mij gezegd hebt, en bovenal zegt men van hem, dat hij
de standvastigste en trouwste minnaar is, dien men kent, en dat zijn dame eene
zekere Dulcinea van Toboso is, aan wie men in geheel Spanje den palm der
schoonheid toereikt.
«Met reden reikt men haar die toe,» zeide Don Quichote,A «indien het
althans niet twijfelachtig wordt door uwe onvergelijkelijke schoonheid; maar
vermoeit u niet, jonkvrouwen, met mij op te houden, want de strenge ver
mijn beroep laten mij niet toe, hier lang te blijven.»
-plichtngeva
Inmiddels kwam
Inmiddels kwam ter plaatse, waar het viertal stond, een broeder van eene
der twee herderinnen, evenzeer gekleed als een herder met een rijkdom en
pracht, welke met die der herderinnetjes overeenstemde. Zij verhaalden hem,
dat hij, die bij haar was, de dappere Don Quichote van de Mancha was, en
de andere zijn schildknaap Sancho, van wien hij reeds kennis droeg doordien
hij hun gesehiedenis gelezen had. De knappe herder stelde zich aan hem voor
en verzocht hem met hem mede te gaan naar hun tenten ; Don Quichote moest
toegeven en deed het. Intusschen had het opschrikken plaats ; de netten raak
vol van onderscheidene vogeltjes, die, bedrogen door de kleur der netten,-ten
in het gevaar vervielen, dat zij ontvlieden wilden. Er vereenigden zich op die
plek meer dan dertig personen, allen fraai gekleed als herders en herderinnen,
en in een oogenblik waren zij onderricht, wie Don Quichote en zijn schildknaap waren, hetgeen hun niet weinig genoegen deed, daar zij reeds kennis van hem droegen
door zijn geschiedenis. Men bereikte de tenten, men vond de tafel gedekt, rijk, overvloedig en zindelijk; zij bewezen Don Quichote eer, met er hem de eerste plaats aan te
wijzen ; allen staarden hem aan en waren verbaasd hem te zien. Toen eindelijk de
tafel afgenomen was, verhief Don Quichote met groote bedaardheid zijn stem
en zeide : «Onder de grootste zonden, welke de menschen bedrijven, ofschoon
sommigen zeggen, dat het de hoovaardij is, zeg ik, dat het de ondankbaarheid
is mij houdende aan hetgeen men pleegt te zeggen, dat van ondankbaren de
hel vol is. Deze zonde heb ik, voor zooveel mij zulks mogelijk geweest is,
getracht te ontvlieden van het oogenblik af, dat ik het gebruik mijner rede had,
en als ik de weldaden, welke men mij bewijst, niet met andere weldaden kan
vergelden, stel ik in hare plaats het verlangen om ze te bewijzen, en als dezen
niet voldoende zijn, maak ik haar openbaar, want wie de weldaden opnoemt en
openbaar maakt, welke hij ontvangt, die zou ze ook met andere beloonen,
indienhij kon. Voor het grootste gedeelte toch zijn zij, die ontvangen, minder
dan zij, die geven ; en zoo is God boven allen, omdat Hij een gever is boven
allen ; en de gaven des menschen kunnen niet beantwoorden aan die van God
in gelijkheid, om den oneindiger afstand; en deze beperktheid en bekrompenheid
,
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wordt in zekere mate aangevuld door de dankbaarheid. Ik nu, dankbaar voor
de gunst, welke mij alhier bewezen is en daaraan niet kunnende beantwoorden
in dezelfde mate, beperk mij binnen de enge grenzen van mijn vermogen en
bied aan wat ik kan en het geen op mijn land groeit, en zoo zeg ik, dat ik
twee volle dagen zal staande houden, midden op dezen koninklijken weg, die
naar Saragossa leidt, dat deze jonkvrouwen, als herderinnen verkleed, die daar
zitten, de schoonste en de hoffelijkste maagden zijn, die in de wereld gevonden
worden, uitgezonderd aIleen de onvergelijkelijke Dulcinea van Toboso, eenige
beheerscheresse mijner gedachten, met verlof van alle heeren en dames, die mij
aanhooren.s
Sancho, dit hoorende, terwijl hij met groote opmerkzaamheid had staan
luisteren, riep met luider stem: e ls het mogelijk, dat er in de wereld menschen
zijn, die zich vermeten te zeggen en te zweren, dat deze mijn heer gek is?
Zegt, heeren herders, is er een dorpspastoor, hoe verstandig en hoe geleerd hij
ook zij, die kan zeggen wat mijn meester gezegd heeft? En is er een dolend
ridder, hoe veel roem hij ook D10ge hebben van dapperheid, die kan aanbieden
wat mijn meester hier heeft aangeboden o
Don Quichote wendde zich tot Sancho en met vuurrood en vertoornd gelaat
zeide hij tot hem: cIs het mogelijk, Sancho, dat er op den geheelen aardbol
een mensch is, die niet zegt, dat gij een gek zijt, gevoerd met hetzelfde, en met
ik weet niet wat voor borduursels van ondeugd en van een schelm? Wie moeit
u in mijn zaken en in het onderzoek, of ik verstandig of dwaas ben? Zwijg en
antwoord mij niet, maar zadel Rosinante, indien hij ontzadeld is; laat ons mijn
aanbod gaan bewerkstelligen, en met het gelijk, dat ik aan mijn zijde heb, kunt
gij, alwie het mocht willen tegenspreken, voor overwonnen houden.s
En met groote woede en blijken van kwaadheid stond hij op van zijn stoel,
de omstanders in verwondering latend en ken in twijfel brengend, of zij hem
voor gek of voor verstandig houden moesten. Nadat zij eindelijk gepoogd hadden
hem te overreden, dat hij zich niet in zulk een onderneming moest begeven,
dat zij van zijn dankbare gezindheid overtu.igd waren en er geen nieuwe bewijzen noodig waren om zijn moedig hart te leeren kennen, daar die voldoende
waren, welke in de geschiedenis zijnen daden vermeld werden, bracht Don
Quichote toch zijn voornemen ten uitvoer, en op Rosinante gezeten, zijn schild
aan een arm en de lans in de vuist, plaatste hij zich midden op den koninklijken weg, die niet verre van de greene weide gelegen was. Sancho volgde hem
op zijn grauwtje, met al de lieden van het herderlijke gezelschap, nieuwsgierig
om te weten, hoe zijn aanmatigend en ongehoord aanbod zou afloopen. Toen
nu Don Quichote midden op den weg was gaan staan, zooals ik gezegd heb,
kliefde hij de lucht met de volgende woorden: eO gij, voorbijgangers en reizigers, ridders, schildknapen, mannen te voet en te paard, die langs dezen weg
komt of in de twee volgende dagen zult komen, weet, dat Don Quichote van
de Mancha, dolend ridder, zich hier geplaatst heeft, om vol te houden, dat aIle
schoonheden en hoffelijkheden der wereld overtroffen worden door die welke
besloten zijn in de nymphen, bewoonsters dezer weiden en bosschen, uitgenomen de meesteresse mijner ziel Dulcinea van Toboso: dat hij, die van een
tegenovergesteld gevoelen is, voorkome, want hier wacht ik hem af!s
Tweemaal herhaalde hij dezelfde woorden en tweemaal werden zij door geen
enkelen avonturier gehoord ; maar het lot, dat zijn zaken op steeds beteren weg
bracht, beschikte, dat men niet lang daarna op den weg een menigte mannen
te paard ontwaarde, en velen hunner met lansen in de hand, allen reizend in

een gedrongen hoop en met groote haast. Nauwelijks hadden zij, die bij Don
Quichote stonden, hen goed gezien, of zij wendden den rug en verwijderden
zich een heel eind ver van den weg, daar zij overtuigd waren, dat, indien zij
daar bleven, hun eenig gevaar kon overkomen: alleen Don Quichote bleef met
onverschrokken hart stil staan en Sancho Panza beschutte zich achter Rosinante.
De troep lansdragers naderde, en een hunner, die het meest vooruit reed, begon
met groot geschreeuw Don Quichote toe te roepen: e Ga uit den weg, duivelskerel, of deze stieren zullen u vernielen b
c Weg, gespuis b antwoordde Don Quichote: etegen mij doen stieren niets,
al zijn zij van de grootste, welke de Charama aan hare oevers teelt. Belijdt,
schelmen, uit eenen mond, dat het waarheid is, wat ik hier heb afgekondigd,
of gij moet met mij vechten b
De koeherder had geen gelegenheid om te antwoorden, noch Don Quichote
om uit den weg te gaan, al wilde hij, en zoo kwam de drift stieren en tamme
essen, met de koeherders en andere lieden, die hen in een dorp gingen opsluiten, waar zij den volgenden dag zouden vechten, over Don Quichote en
over Sancho, over Rocinante en over het grauwtje heen, hen allen ter aarde
smijtende en over den grond doendc rollen. Sancho lag gebeukt, Don Quichote
verschrikt, het grauwtje platgeslagen en Rosinante deerlijk gehavend, maar eindelijk stonden allen op, en Don Quichote begon in allerijl, hier struikelend en
daar vallend, de kudde achter na te loopen, luid roepende : c Houd stand en
wacht, roovergespuis! een enkel ridder wacht u af, wiens karakter niet merlebrengt en die niet van gevoelen is, dat men den vluchtenden vijand een zilveren
brug moet maken.s
Maar hierom hielden de gehaaste stierenhoeders niet op, en gaven niet meer
om zijn bedreigingen dan om de wolken van verleden jaar, De vermoeienis
deed Don Quichote uitscheiden, en meer vertoornd dan gewroken ging hij aan
den weg zitten wachten, dat Sancho, Rosinante en het grauwtje aankwamen. Zij
kwamen, meester en knecht stegen weder op en, zonder terug te keeren om afscheid te
nemen van het verdichte of nagemaakte Arkadie, vervolgden zij hun weg met
meer schaamte dan genoegen.

H 0 0 F D S rr U K LIX.

Waarin het buitengewone geval verhaald wordt, dat men voor
een avontuur kan houden,en dat Don Quichote overkwam.
Aan het stof en de vermoeidheid, welke Don Quichote en Sancho opliepen
van de ongemanierdheid der stieren, kwam een heldere en zuivere bron te
baat, die zij onder een frisch boschje vonden en aan wier oever, het grauwtje
en Rosinante vrijlatend zonder halster en teugel, het paar verdoolden, meester
en knecht, gingen zitten. Saacho nam zijn toevlucht tot zijn knapzak en kreeg
daaruit wat hij zijn comsumtie placht te noemen : hij spoelde zijn mond ; Don
Quichote wiesch zijn aangezicht: door welke verfrissching hun hijgende gemoederen tot adem kwamen. Don Quichote at nlet van louteren spijt en Sancho
durfde de spijzen niet aanroeren, die hij voor zich had, uit loutere hoffelijkheid,
DON
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hij wachtte tot zijn heer voorging, maar ziende, dat deze, verdiept in zijn gedachten, er niet aan dacht om zijn brood aan zijn mond te brengen, deed hij
den zijne niet open, en over elke soort van wellevendheid heenstappende, begon
hij het brood en de kaas, die voor hem stonden, in zijn maag te pakken. cEet,
vriend Sancho !" zeide Don Quichote, „onderhoud het leven, dat meer belang
voor u heeft, dan voor mij, en laat mij sterven onder de handen mijner gedachten en onder de macht mijner rampen. Ik werd geboren, Sancho, om stervende te leven en gij om etende te sterven : en opdat gij het zien moogt, dat
ik de waarheid zeg, beschouw mij geprent in de geschiedenissen, vermaard in
de wapenen, welgemanierd in mijn handelingen, geëerbiedigd door vorsten, aangezocht door jonkvrouwen : kortom, terwijl ik palmen, zegepralen en kroonen
verwachtte, behaald en verdiend door mijn dappere daden, heb ik mij dezen
morgen vertreden gezien en geschopt en gebeukt door de pooten van onreine
en vuile dieren. Deze beschouwing verstompt mijn tanden, verstijft mijn kiezen
en verlamt mijn handen ; zij ontneemt mij geheel en al den, eetlust, zoodat ik
mij van honger denk te laten sterven, den wreedsten dood onder alle dooden."
„Alzoo," zeide Sancho, zonder op te houden met ijverig te kauwen, „zal u
niet instemmen met dat spreekwoord, dat zegt : ik sterf graag met volle maag;
ik ten minste denk mijnelven niet te vermoorden ; veeleer denk ik te doen zooals
de schoenmaker, die het leder trekt met zijn tanden totdat hij het zoover doet
rekken als hij wil: ik zal mijn leven rekken door te eten, totdat het het einde
bereikt, dat de Hemel er voor bepaald heeft; en weet, mijnheer, dat er geen
grooter dwaasheid is, dan het nemen van een wanhopig besluit zooals u : geloof
mij : na gegeten te hebben moet gij een weinig gaan slapen op de groene kussens van dit gras, en gij zult zien, dat gij u, als gij wakker wordt, wat meer verlicht zult bevinden.
Don Quichote deed dit, daar het hem voorkwam, dat de woorden van Sancho
meer van een wijsgeer dan van een zinnelooze waren, en hij zeide hem ; Als
gij, Sancho, voor mij wilt doen, wat ik u straks ga zeggen, zou mijn verlichting zekerder en mijn leedgevoel niet zoo groot zijn : en dat is, dat, terwijl ik
slaap, luisterend naar uwe raadgevingen, gij u een weinig van hier verwijderde
en, met de teugels van Rosinante, uw lichaam ontbloot hebbende, u drie- of
vierhonderd geeselslagen gaaft op af korting van de drieduizend en zooveel,
welke gij u moet geven voor de onttoovering van Dulcinea : het is erg jammer,
dat die arme jonkvrouw betooverd blijft door uw zorgeloosheid en verzuimenis."
,,Daar valt veel over te zeggen," zeide Sancho ; „laat ons nu beiden gaan
slapen, en daarna zegge God wat gebeuren zal. Weet, dat zichzelf koelbloedig
geeselen, een harde zaak is, en te meer als de slagen vallen op een slecht onderhouden en gevoed lichaam ; jonkvrouw Dulcinea hebbe geduld, en als zij er
het minst om denkt, zal zij mij een zeef van geeselslagen zien, en zoo lang er
leven is, is er hoop : ik wil zeggen, dat ik het mijne nog bezit, tegelijk met het
verlangen, om te volbrengen wat ik beloofd heb."
Hem er voor bedankend at Don Quichote een weinig en Sancho veel, en
toen gingen zij beiden slapen, hun twee gestadige medgezellen en vrienden, Rosinante en het grauwtje, naar hun vrijen wil en zonder eenige bestiering latende
weiden van het overvloedige gras waarvan die weide vol was. Zij werden laat
wakker, stegen weder op en vervolgden hun weg, spoed makende om aan een
herberg te komen, die naar het scheen een mijl van daar zich vertoonde : ik
zeg, dat het een herberg was, omdat Don Quichote haar zoo noemde, buiten
zijn gewoonte alle herbergen kasteelen te noemen.
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Zij kwamen er dan aan en vroegen den waard, of er plaats was?
Hun werd geantwoord van ja, met al het gemak en het onthaal, dat zij in
Saragossa zouden kunnen vinden.
Zij stegen af en Sancho bracht zijn bagage in een vertrek, waarvan de waard
hem den sleutel gaf. Hij leidde de dieren naar den stal, gaf hun voeder en
kwam buiten om te zien wat Don Quichote, die op een put gezeten was, hem
had te belasten, terwijl hij den Hemel bijzonder dankte, dat deze herberg zijn
meester geen kasteel was toegeschenen. De tijd van het avondeten naderde en
zij begaven zich naar hun kamer ; Sancho vroeg den waard, wat hij had om
hun te eten te geven?
Waarop de waard antwoordde : al wat hij lustte; hij moest maar vragen wat
hij verlangde : want van de vogeltjes der lucht, van het pluimgedierte der aarde
en van de visschen der zee was deze herberg voorzien.
„Zooveel is er niet noodig," antwoordde Sancho : „aan een paar gebraden
kuikens zullen wij genoeg hebben, want mijnheer is kieskeurig en eet weinig en
ik ben geen overdadige schrok -op."
De waard antwoordde hem, dat hij geen kuikens had, daar de wouwen ze
hadden vernield.
„Wel, laat mijnheer de waard," zeide Sancho, „dan een kip braden, die

malsch is."
„Een kip, hemelsche Vader!" antwoordde de waard : „'t is waarachtig waar,
dat ik er gisteren meer dan vijftig naar de stad zond om te verkoopen •,
maar behalve kippen moet u maar eischen wat gij begeert.»
«Derhalve,» hernam Sancho, «zal er geen gebrek zijn aan kalfs- of geitenvleesch.»
«Dat is op het oogenblik,» antwoordde de herbergier, «niet in huis, want het
is op; maar de komende week zal er overvloed van zijn.>
«Daar hebben wij veel aan !» antwoordde Sancho : «ik zal het er maar voor
houden, dat al dit gebrek zich op zal lossen in den overvloed, die er wezen
moet, van gezouten spek en eieren.»
«Bij den Hemel,» antwoordde de hospes, «welke aardige invallen heeft mijn
gast ! ik heb u gezegd, dat ik kuikens noch kippen heb, en gij wilt, dat ik eieren
hebbe ? Denk eens, naar welke andere lekkernijen gij verlangt en naar andere
keurigheden, en houd op iets van kippen te vragen.»
ter zake komen bij - mijn ziel!» zeide Sancho, half knorrig, «en zeg
mij
ons
ij k wat gij hebt, laat die praatjes daar, mijnheer de waard !»
eindeh
mij
Waarop de herbergier antwoordde : «Wat ik wezenlijk en waarachtig heb, zijn
twee koepooten, die kaltspooten lijken, of twee kalfspooten, die koepooten lijken;
zij zijn gekookt met erwtjes, uien en spek, en liggen op het oogenblik te roepen : eet mij, eet mij !»
„Voor de mijne merk ik ze van hier af," zeide Sancho, „en niemand rake ze
aan, want ik zal ze beter betalen dan een ander ; ik voor mij kon niets anders
verwachten dat meer naar mijn smaak was, en ik zou er niets om geven als het
kalfspooten waren, als dat het koepooten zijn.»
„Niemand zal er aan raken," antwoordde de herbergier, „want andere gasten,
-die ik heb, zijn zoo voornaam, dat zij kok, sl}ijsmeester en voorraad bij zich
;

hebben."
„Als het op voornaam aankomt," zeide Sancho, ,,is het niemand meer dan
mijn meester; maar het beroep, dat hij uitoefent, veroorlooft geen..spijsvoorraad
of provisiekamers : wij strekken ons zoo maar uit midden op een weide en wij
'verzadigen ons met :eikels of met mispels."
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Dit was het gesprek, dat Sancho had met den herbergier, zonder dat Sancho
voort wilde gaan met hem te antwoorden, ofschoon hij hem nog gevraagd had,
welk ambt of welk beroep dat van zijn meester was?
Nu kwam het uur van het avondmaal, Don Quichote begaf zich naar zijn
kamer, de waard bracht de pan op, zooals zij was, en hij ging zeer op zijn
gemak zitten eten. Naar het scheen was het uit een ander vertrek, dat naast
dat van Don Quichote was en door niets was afgescheiden dan door een dunnen
wand, dat Don Quichote hoorde zeggen : „Bij uw leven, mijnheer Don Jeronimo
laat ons, terwijl men het avondeten opdischt, nog een hoofdstuk lezen van het
Tweede Gedeelte van Don Quichote van de Mancha."
Nauwelijks hoorde Don Quichote zijn naam, of hij stond op en luisterde aan
naar hetgeen men van hem verhandelde, en hij vernam dat die ver-dachtig
antwoordde
: „Waaromwil u, mijnheer Don Juan, dat wij-meldDonJri
buitensporigheden lezen,
daar
die buitensporigheden lezen, daar het toch niet mogelijk is, dat wie het Eerste
Gedeelte der geschiedenis van Don Quichote van de Mancha gelezen heeft,
smaak kan hebben in dat Tweede te lezen ?"
„En toch," zeide degene, die Don Juan genoemd werd, „zal het goed zijn
het te lezen, want er is geen boek zoo kwaad, of het bevat iets goeds. Wat
mij in dit het meest mishaagt, is, dat het Don Quichote schildert als niet meer
verliefd op Dulcinea van Toboso."
Toen Don Quichote dit hoorde, verhief hij . zijn stem, vol toorn en spijt, en
riep : „Wie ook zeggen moge, dat Don Quichote van de Mancha Dulcinea van
Toboso heeft vergeten of kunnen vergeten, dien zal ik met gelijke wapenen
doen verstaan, dat hij ver van de waarheid afwijkt; want de onvergelijkelijke
Dulcinea van Toboso kan niet vergeten worden en in Don Quichote kan geen
vergetelheid bestaan : zijn blazoen is de standvastigheid, en zijn beroep, haar in
acht te nemen met zachtmoedigheid en zonder zich eenig geweld aan te doen."
„Wie antwoordt ons ?" riep men uit het andere vertrek.
„Wie anders zou het zijn," antwoordde Srncho, „dan Don Quichote van de
Mancha zelf, die goed zal maken alles wat hij gezegd heeft en zelfs alles wat
hij zeggen zal, want den goeden betaler spijten geen panden:"
Nauwelijks had Sancho dit gezegd, of twee heeren, traden de karnerdenr binnen en een hunner, zijn armen om den hals van Don Quichote slaande, zeide
tot hem: „Uw voorkomen kan uw naam niet logenstraffen en uw naam kan
niet anders dan uw voorkomen bevestigen. Zonder twijfel, mijnheer, zijt gij de
waarachtige Don Quichote van de Mancha, noord- en morgenster van de dolende
ridderschap, ondanks en in weerwil van degene die uw naam heeft willen overweldigen en uw daden vernietigen, gelijk zulks de schrijver heeft gedaan van
het boek, dat ik u hier ter hand stel ; — en hem een boek in handen gevende,
dat zijn medgezel bij zich had, nam Don Quichote het aan en zonder een woord
te antwoorden, begon hij het te doorbladeren, en een weinig daarna, gaf hij het
hem terug, zeggende : „In het weinige, , dat ik gezien heb, zag ik drie dingen in
dien schrijver, die berispenswaardig zijn. Het eerste zijn eenige woorden, die
ik in de Voorrede gelezen heb ; het tweede, dat de taal Arragoneesch is, want
somtijds schrijft hij zonder lidwoorden ; en het derde, hetwelk het meest bewijst,
dat hij een weetniet is, is, dat hij dwaalt en afwijkt van de waarheid in het
voornaamste der geschiedenis, want hier zegt hij, dat de vrouw van Sancho
Panza, mijn schildknaap, Mari Gutierrez heet, en zoo heet zij niet, maar Theresia
Panza, en van wie in zulk een voornaam gedeelte dwaalt, kan mel wel vreezen,
dat hij dwaalt in alle overigen der geschiedenis."

613
Hierop zeide Sancho : „Een mooi ding van een geschiedschrijver, voorzeker!
hij moet wel op de hoogte zijn van onze lotgevallen, als hij Theresia Panza,
mijne vrouw, Mari Gutierrez noemt ! neem het boek maar terug, mijnheer, en zie
eens, of ik hier sta en of mijn naam veranderd is."
«Naar ik u heb hooren praten, vriend, zeide Don Jeronimo, t moet gij zonder
twijfel Sancho Panza wezen, de schildknaap van mijnheer Don Quichote.
«Die ben ik,» antwoordde Saucho, ren daar beroem ik mij op.»
c Wel, dan is het zeker,' zeide de heer, r dat u deze nieuwerwetsche schrijver
niet behandelt met de zuiverheid, die zich in uw persoon vertoont ; hij schildert
u vraatziek en onnoozel en in het geheel niet aardig, en geheel anders dan den Sancho, die in het Eerste Gedeelte der geschiedenis van uw meester beschreven wordt.
cGod vergeve het hem ! » riep Sancho ; «had hij mij maar in mijn hoek gelaten zonder aan mij te denken, want wie het weet klept het rond, en St. Pieter
bevindt zich goed te Rome.'
De twee heeren verzochten Don Quichote naar hun kamer te komen en bij
hen te eten, daar zij wel wisten, dat er in die herberg geen zaken waren passende voor hun persoon. Don Quichote, die steeds beleefd was, stond hun verzoek toe en at met hen ; Sancho bleef bij de pan met merum et mixtum imperium ; hij plaatste zich aan het hoofd van de tafel en bij hem zette
zich de herbergier, die niet minder lust had dan Sancho voor zijn koepooten en kalfspooten. In den loop van het avondmaal vroeg Don Juan aan Don
Quichote, welke berichten hij had van jonkvrouw Dulcinea van Toboso? of zij
gehuwd was ? of zij kinderen had of zwanger was ? of dat zij, in haren maagdelijken staat blijvende, terwijl zij hare eerbaarheid en fatsoen bewaarde, aan de
liefdevolle genegenheid dacht van mijnheer Don Quichote ?
Waarop deze antwoordde : «Dulcinea is nog ongehuwd en mijn genegenheid
standvastiger dan ooit ; onze briefwisseling is even schraal als te voren en hare

schoonheid in die eener vuile boerin misvormd ; en daarop verhaalde hij

hun stuk voor stuk de betoovering van jonkvrouw Dulcinea en wat er was
voorgevallen in het hol van Montesinos, met de schikking, die de wijze Merlin
gemaakt had om haar te onttooveren, namelijk door de geeselslagen van Sancho.
Groot was het genot, dat de beide heeren smaakten met Don Quichote de
vreemde voorvallen zijner geschiedenis te hooren vertellen, en zij waren even
verbaasd over zijn buitensporigheden, als over de keurige wijze, waarop hij ze
vertelde. Nu eens hielden zij hem voor verstandig en dan weder ontgleed hij
hun als krankzinnig, zonder dat zij wisten te bepalen, welken graad zij hem
zouden geven tusschen he verstand en de gekheid. Sancho eindigde niet eten.
en de waard dronken gemaakt hebbende, ging hij naar de kamer van zijn meester en zeide binnen komende : iMen mag mij doodslaan, heeren, als de schrijver van dat boek, dat u bezit, wil, dat wij samen goede vrienden blijven ; ik
wenschte wel, dat, als hij mij een vreetzak noemt, zooals u zegt, hij mij ook
niet een zuiplap noemde."
„Zoo noemt hij u juist," zeide Don Jeronimo ; „maar ik herinner mij niet
op welke wijze; alleen weet ik, dat de woorden slecht klinken en daarenboven
leugenachtig zijn; naar ik kan zien aan het uiterlijk voorkomen van den goeden
Sancho hier tegenwoordig."
„Gelooft mij," zeide Sancho : „de Sancho en de Don Quichote van die ge-

,

,

schiedenis moeten anderen zijn, dan die welke vermeld worden in de geschiedeis, welke Sidi Hamed Ben-Andzjeli schreef en die wij zijn; mijn meester dapper,
verstandig en verliefd; en ik eenvoudig, aardig en geen vreter of zuiper."
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„Zoo geloof ik het," zeide Don Juan, „en ware het mogelijk, dan moest men
gebieden, dat niemand zoo vermetel ware over den grooten Don Quichote te
handelen, behalve Sidi Hamed, zijn eerste beschrijver, evenals Alexander gebood,
dat niemand zoo vermetel zou zijn, hem uit te schilderen dan Apelles."
„Uitschilderen mag mij al wie wil," zeide Don Quichote, „maar niet mishan
dikwijls toch pleegt men het geduld te verliezen, wanneer men het met-deln:
beleedigingen overlaadt."
„Geene," zeide Don Juan, „kan er mijnheer Don Quichote worden aangedaan,
over welke hij zich niet kan wreken, tenzij hij haar opvangt op het schild van
zijn geduld, dat, mijns inziens, sterk en groot is."
Onder deze en andere gesprekken ging een groot deel van den nacht voorbij,
en ofschoon Don Juan verlangde, dat Don Quichote meer van het boek las
om te zien wat hij zou raaskallen, konden zij het niet bij hem gedaan krijgen,
daar hij zeide, dat hij het voor gelezen hield en verklaarde, dat het geheel en
al dwaas was, en hij niet wilde, als het toevallig ter kennis van den schrijver
kwam, dat hij het in handen gehad had, dat deze zich verheugen zou in de
gedachte, dat hij het gelezen had : „immers, van de onkuische en gemeene
dingen moeten zich de gedachten verwijderd houden, hoeveel te meer de oogen."
Zij vroegen hem, waarheen hij zijn reistocht bepaald had?
Hij antwoordde : „Naar Saragossa, om zich bij de steekspelen te bevinden,
welke in die stad alle jaren gehouden worden."
Don Juan zeide hem, dat die nieuwe geschiedenis vertelde, hoe Don Quichote,
hij zij, wie hij mocht zijn, 'zich daar bevonden had bij een ringspel, zonder
vinding, armzalig van stijl, zeer armzalig in livrijenbeschrijving, schoon rijk in
onnoozeineaen.
,,Juist om die reden," antwoordde Don Quichote, „zal ik geen voet in Saragossa zetten en zal ik de leugentaal van dien nieuwerwetschen geschiedschrijver
wereldkundig maken en zullen de volkeren weten, dat ik de Don Quichote niet
ben, dien hij zegt."
„Gij zult zeer wel doen," zeide Don Jeronimo, „en er zijn andere spelen te
Barcelona, waar mijnheer Don Quichote zijn dapperheid zal kunnen vertoonen."
, Zoo denk ik te doen," zeide Don Quichote, „verontschuldigt mij nu, want
het is tijd om naar bed te gaan; houdt mij onder het getal uwer grootste
vrienden en dienaren."
„Mij ook," zeide Sancho : „misschien zal het ergens goed voor zijn."
Hiermede namen zij afscheid, en Don Quichote en Sancho begaven zich naar
hun kamer, Don Juan en Don Jeronimo verwonderd latend over het mengelmoes,
dat hij gemaakt had van zijn verstand en van zijn dwaasheid ; en in waarheid
geloofden zij, dat deze de waarachtige Don Quichote en Sancho waren en niet
zij, die hun Arragoneesche schrijver beschreef. Don Quichote stond vroeg op,
en tegen den muur der andere kamer getikt hebbende, nam hij afscheid van
zijn gastheeren. Sancho betaalde den herbergier rijkelijk en raade hem aan, den
voorraad zijner herberg minder te prijzen of haar beter te voorzien.
;
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Van hetgeen Don Quichote overkwam, toen hij naar
Barcelona ging.
Frisch was de morgen en voorspelde, dat de dag ook zoo zou zijn, waarop
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Don Quichote de herberg verliet, na zich eerst te hebben laten onderrichten,
welke de naaste weg was om naar Barcelona te gaan, zonder Saragossa aan te
doen : zoo groot was de begeerte, "Telke hij had om den nieuwen geschiedschrijver tot een leugenaar te maken, die zoozeer kwaad van hem sprak. Het
gebeurde nu, dat hem gedurende meer dan zes dagen niets overkwam, dat
waardig is om opgeteekend te worden, na verloop van welke hem, ter zijde van
den weg gegaan zijnde, de nacht overviel tusschen eenige dichte steeneiken of
kurkboomen: want in dit opzicht betracht SidiHamed de nauwkeurigheid niet,
welke hij in andere dingen pleegt te betoonen. Meester en knecht stegen van
hun rijdieren af, en zich tegen de stammen der boomen geplaatst hebbende,
liet Sancho, die dien dag goed gegeten had, zich moedig heenzakken door de
poorten van den slaap ; maar Don Quichote, wien zijn inbeeldingen, veel meer
dan de honger, wakker hielden, kon zijn oogen niet toe krijgen, veeleer kwam
en ging hij in gedachten door duizend soorten van plaatsen. Dan dacht hij
zich te bevinden in het hol van Montesinos, dan eens de in een boerin'veranderde Dulcinea te zien springen en op haar ezelinnetje stijgen, dan weder dat
hem de woorden in zijn ooren klonken van den wijzen Merlin, die hem de
voorwaarden meldden, welke vervuld moesten worden ter onttoovering van Dulcinea. Hij was wanhopig, als hij de flauw heid en het gebrek aan liefde zag
van Sancho, zijn schildknaap, die, gelijk hij geloofde, zich slechts vijf geeselslag en had gegeven, een ongelijk en gering getal voor het oneindig aantal, dat
er nog ontbrak ; en hierover kreeg hij zooveel spijt en toorn, dat hij het volgende overwoog: eAls de groote Alexander den Gordiaanschen knoop doorhakte, zeggende: edoorhakken is even goed als losmaken » en hij toch meester
van gansch Azie werd, zou thans hetzelfde kunnen gebeuren met de onttoovering van Dulcinea, indien ik Sancho geeselde ondanks hemzelven. Want als
de voorwaarde van dat hulpmiddel hierin be staat, dat Sancho de drieduizend
en zooveel geeselslagen ontvangt, wat geef ik er dan om, of hij ze zich geve,
dan of een ander ze hem geve, daar het wezen der zaak hierin zit, dat hij ze
krijgt, zij mogen komen van waar zij komen.s
Met deze gedachte naderde hij Sancho, nadat hij eerst de teugels van Rosinante had genomen, en ze bijeen nemende, zoodat hij er mee kon geeselen,
begon hij hem zijn broekbanden los te maken, waarvan hij slechts den voorsten
bezat, waarmede zijn broek werd vastgehouden; maar nauwelijks was hij gekomen, of Sancho werd wakker, herkreeg zijn volle bezinning en riep «Wat is
dat? wie raakt mij aan en maakt mijn broek losj's
elk ben het,s antwoordde Don Quichote: sik kom uw tekortkoming aanvullea en mijn rampen beteren: ik kom u geeselen en gedeeltelijk de schuld
afdoen, waartoe gij u verbonden hebt. Dulcinea vergaat: gij leeft in zorgeloosheid: ik sterf van verlangen: en dus maak u gewillig los, want mijn wil
is, u in deze eenzaamheid minstens tweeduizend geeseIslagen te geven.s
cDat niet!s riep Sancho: ehoud op: of, bij den waarachtigen God! de dooven zullen ons hooren. De geeselslagen, waartoe ik mij verbond, moeten vrijwillig zijn en niet met geweld, en thans heb ik geen lust" mij te laten geeselen :
het is genoeg, dat ik u mijn woord geef om mij af te ranselen, wanneer ik er
lust toe krijg.s
cHet moet niet overgelaten worden aan uw hoffelijkheid, Sancho,s hernam
Don Quichote, ewant gij zijt hard van hart, en ofschoon een dorpeling, week
van vleesch » - en zoo deed hij zijn best ea worstelde om zijn broekIos te
maken. Sancho Panza, dit ziende, stond overeind, en zijn meester aangrijpend,
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omvatte hij hem met open armen, en hem den voet dwars zettende, wierp hij
hem achterover op den grond; hij zette zijn rechterknie op zijn borst en met
zijn handenhield hij de zijne vast, zoodat hij hem niet toeliet zich om te
draaien of adem te halen. Don Quichote zeide tot hem: «Hoe, verrader, staat
gij op, tegen uw Meester en geboren heer? tegen wie u zijn broodgeeft vermeet gij u?J
«Ik zet geen koning af en ik zet geen koning op,s antwoordde Sancho, «maar
ik help mij zelven, die mijn eigen heer ben; U moet mij beloven stil te zullen
wezen en niet te spreken van mij voor het oogenblik te geeselen, dan zal ik u
VIij en ongehinderd laten; maar zoo niet:
Dan sterft gij hier, verrader l
Gij, Donna Sancha's vijand 1)
Don Quichote beloofde het hem en zwoer bij het leven zijner gedachten, dat
hij geen draad van zijn kleederen ZOU aanraken en hij het geheel aan zijn wil
en zijn verkiezing zou overlaten zich te geeselen, wanneer hij zou willen. Sancho stand op en verwijderde zich een goed eind weegs van die plek, en toen
bij tegen een anderen boom ging leunen, voelde hij iets, dat hem het hoofd
raakte, en toen hij zijn handen ophief, voelde hij twee menschenvoeten met
schoenen en kousen, Hij sidderde van angst, liep naar een anderen boom en
daar gebeurde hem hetzelfde; toen schreeuwde hij en riep Don Quichote toe,
hem te hulp te komen. Don Quichote deed zulks, en toen hij hem gevraagd
had, wat hem overkomen was en waar hij bang voor was, antwoordde Sancho
hem, dat al die boomen vol waren van menschenvoeten en beenen. Don Quichote
betastte ze en kwam aanstonds op de zaak, welke het zijn kon, en zeide het
aan Sancho: cGij behoeft nergens voor te vreezen, want die voeten en beenen,
welke gij voeit en niet ziet, zijn zonder twijfel van eenige struikroovers en vrijbuiters, die aan deze boomen zijn opgehangen; hier pleegt het gerecht hen op te hangen, als het hen krijgt, bij twintig aan twintig en bij dertig aan dertig: en ik maak
hieruit op, dat ik dicht bij Barcelona moet wezen : c - en het was waarlijk zooals hij
zich had voorgesteld. Bij het krieken van den dag sloegen zij hun oogen op en
zagen de takken van die boomen, uit lichamen van vrijbuiters gevormd. lotusschen werd het morgen, en hadden de dooden hen beangstigd, niet minder verschrikten hen meer dan veertig levende vrijbuiters, die hen onverwachts omringden, hun in de Catalonische taal gebiedende stil te zijn en te wachten tot
hun hoofdman kwam. Don Quichote beyond zich te voet, zijn paard zonder
teugel, zijn lans leunende tegen een boom, en zonder eenige verdediging en dus
yond hij goed, zijn armen over elkander te slaan en zijn hoofd te buigen, zich
bewarende voor beteren tijd en gelegenheid. De vrijbuiters schoten toe om het
grauwtje te doorzoeken en het niets over te laten van allen wat het in den
knapzak en het valies met zich voerde; het kwam Sancho goed te stade, dat in
een buikriem, waarmede hij omgord was, de escudo's zaten van den hertog en
die, welke hij nit zijn dorp had medegenomen; toch zouden die .goede lieden
hem doorzocht hebben en nagezien tot hetgeen hij tusschen zijn huid en zijn
vleesch verborgen hieid toe, ware niet in dat tijdsgewricht hun hoofdman gekomen, die van den leeftijd scheen te wezen van ongeveer vier-en-dertig jaren,
sterk, van meer dan middelmatige lengte, van een deftig uitzicht en een bruine
kleur. Hij zat op een sterk paard, gekleed in een malienkolder en met vier
pistolen, welke in dat land pedrennales heeten, op zijde, Hij zag, dat zijnschild-
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knapen (want zoo noemt men hen, die dat beroep uitoefenen) Sancho Panza
gingen uitschudden ; hij gebood hun, zulks niet te doen en werd gehoorzaamd,
en zoo ontsnapte de buikriem. Hij verwonderde zich een lans te zien geplaatst
tegen den boom, een schild op den grond en Don Quichote gewapend en in
gedachten, met de droevigste en zwaarmoedigste figuur, welke de Droefheid zelve
zou kunnen maken. Hij trad nader tot hem en zeide : „Wees zoo droevig niet,
goede man ! want gij zijt niet gevallen in de handen van een wreeden Osiris,
maar in die van Roque Guinart welke meer mededoogen dan strengheid bezit.
, «Mijn droefheid is niet,» antwoordde Don Quichote, cdat ik in uw macht
gevallen ben, o dappere Roque, wiens faam geen grenzen op aarde heeft, maar
omdat mijn zorgeloosheid zoodanig geweest is, dat uw soldaten mij gevat hebben
zonder den teugel, terwijl ik volgens de wetten der dolende ridderschap, waartoe
ik behoor, verplicht ben, gestadig op mijn hoede te leven, te aller ure een
schildwacht zijnde voor mij zelven : want u moet weten, groote Roque, dat,
hadden zij mij op mijn paard gevonden met mijn lans en met mijn schild, het
hun niet zeer gemakkelijk zou gevallen zijn mij te overmeesteren : immers ik
ben Don Quichote van de Mancha, hij, die van zijn bedrijven den ganschen
aardbol vervuld heeft.'
Dadelijk merkte Roque Guinart, dat de kwaal van Don Quichote meer op
krankzinnigheid nederkwam dan op dapperheid, en ofschoon hij hem enkele
malen had hooren noemen, had hij nooit zijn daden voor waar gehouden, noch
zich kunnen overreden, dat zulk een dwaasheid een menschenhart volkomen
kon beheerschen, hij verblijdde zich uitermate hem ontmoet te hebben, ten
einde van nabij te tasten wat hij van verre van hem gehoord had, en zoo zeide
hij tot hem : «Dappere ridder, het spijte u niet, in dit ongeluk gevallen te zijn,
want het zou kunnen zijn, dat met deze struikelingen uw lot weder op den
goeden weg kwam ; de Hemel toch pleegt door zeldzame en nooit geziene omwegen, welke de menschen zich niet kunnen verbeelden, de gevallenen op te
richten en de armen rijk te maken.
Juist begon Don Quichote hem te bedanken toen zij achter zich een gedruisch
als van een troep paarden hoorden ; het was er slechts een enkel, waarop met
groote haast een jongeman reed, schijnbaar van ongeveer twintig jaren, gekleed
in groen damast, met gouden boordsels, namelijk een broek en rok'met panden,
voorts een hoed, op zijde staande op zijn Waalsch, nauwsluitende gewaste laarzen, vergulde sporen, dolk en degen, een klein zinkroer in de handen en twee
pistolen op zijde. Op het gedruisch wendde Roque zijn hoofd om en zag die
schoone gedaante, welke, bij hem gekomen, zeide : «Om u op te zoeken kwam
ik, dappere Roque ! om bij u te vinden, zooal geen redmiddel, dan toch ver
mijn ongelijk; en om u niet in het onzekere te laten, want ik weet,-lichtng
dat gij mij niet kent wil ik u zeggen, wie ik ben. Ik ben Claudia Jeronyma,
dochter van Simon Fortes, uw bijzonderen vriend en den doodvijand van Clauquel Torrellas, die dit ook van u is, daar hij er een is van uw tegenpartij ; gij
weet wel, dat die Torrellas een zoon heeft, die Don Vincente Torrellas heet,
of ten minste zoo heette, nog geen twee uren geleden. Van dezen nu, ten einde
het verhaal mijner ramp te bekorten, zal ik u in korte woorden zeggen, in welk
-ongeluk deze mij gestort heeft. Hij zag mij en verklaarde mij zijne liefde; ik
luisterde naar hem en werd op hem verliefd buiten weten van mijn vader, want
er is geen vrouw, hoe afgezonderd zij ook leve en hoe ingetogen zij ook wezen
moge, die geen tijd te over heeft om hare onstuimige begeerten ten uitvoer te
brengen en te bewerkstelligen. Kortom, hij beloofde mijn echtgenoot te zullen
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worden en ik gaf hem mijn woord de zijne te zullen wezen, zonder dat wij in
daden verder gingen. Ik vernam gisteren, dat hij, vergetende wat hij mij schuldig
is, met een andere trouwde en hij dezen morgen zich ging verloven : een tijding, die mijn zinnen verwarde en aan mijn geduid een einde maakte, en daar
mijn vader niet in de stad was, had ik gelegenheid om mij te kleeden zoo als
gij mij ziet, en dit paard tot snelheid aanzettende, bereikte ik Don Vicente
ongeveer een mijl van hier, en zonder mij te vertragen om klachten te uiten of
verontschuldigingen aan te hooren, loste ik dit zinkroer op hem en als toevoegsel deze twee pistolen, en naar ik geloof, moet ik hem meer dan twee kogels in het lijf hebben gestuurd, poorten bij hem openend, waardoor, in zijn
bloed gewikkeld, mijne eer voor den dag kwam. Daar verliet ik hem onder zijn
bedienden, die hem niet durfden noch konden verdedigen : ik kom u opzoeken,
opdat gij mij over de grenzen van Frankrijk brengt, waar ik bloedverwanten
heb, bij wie ik kan wonen, en ook om u te verzoeken, dat gij mijn vader beschermt, opdat de vele bloedverwanten van Don Vincente zich niet vermeten
wraak over hem te nemen.>
Roque, verbaasd over de knapheid, de netheid, het goede voorkomen en het
lotgeval van de schoone Claudia, zeide tot haar : r Kom, jonkvrouw, laat ons
gaan zien, of uw vijand dood is ; en daarna zullen wij zien, wat van het meeste
belang voor u mag wezen.'
Don Quichote, die opmerkzaam stond te luisteren naar hetgeen Claudia gezegd had en naar hetgeen Roque Guinart antwoordde, zeide : «Niemand behoeft moeite te doen om deze jonkvrouw te verdedigen, want ik meen dat
op mij : geeft mij mijn paard en mijn wapenen, en wacht mij hier, ik zal dien
ridder gaan opzoeken, en dood of levend zal ik hem zijn woord doen houden,
aan zoo groote schoonheid gegeven.»
«Niemand twijfele hieraan,» zeide Sancho, «want mijn heer heeft een heele
goede hand als huwelijkssluiter;. het is niet heel lang geleden of hij deed een
ander trouwen, die ook zijn woord niet hield aan een andere jonkvrouw : en
ware het niet, dat de toovenaars, die hem vervolgen, zijn wezenlijke gedaante
in die van een lakei veranderd hadden, dan zou te dezer ure die jonkvrouw
zulks al niet meer geweest zijn.
Roque, die meer belang hechtte aan het geval van de schoone Claudia,
dan aan de woorden van meester en knecht, verstond ze niet, en zijn schildknapen geboden hebbende, alles aan Sancho terug te geven wat zij aan het
grauwtje hadden ontnomen, gebood hij hun ook, zich te verwijderen naar de
plaats, waar zij dien nacht hun verblijf hadden gehouden ; en aanstonds vertrok
hij met Claudia in allerijl om den gewonden of gedooden Don Vincente op te
zoeken. Zij kwamen ter plaatse waar Claudia hem ontmoet had, en vonden er
niets dan versch gestort bloed ; maar allerwegen hun oogen richtende, ontdekten zij tegen een helling eenige menschen, en zij begrepen, gelijk ook waar
was, dat het Don Vincente moest zijn, ween zijn bedienden, dood of levend,
wegdroegen, hetzij om hem te genezen, hetzij om hem te begraven ; zij beijverden
zich, hen in te halen, wat zij, daar de anderen zachtjes liepen, met gemak
deden. Zij vonden Don Vincente in de armen zijner bedienden, wie hij met een
matte en zwakke stem verzocht hem daar te laten sterven, want de pijn zijner
wonden liet niet toe, dat hij verder ging. Claudia en Roque sprongen van hun
paarden en naderden hem : de bedienden schrikten voor de tegenwoordigheid
van Roque en Claudia ontroerde op het zien van Don Vincente en zoo half
verteederd en half streng, trad zij nader tot hem, en zijn handen vattende, zeide
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zij t Hadt gij mij dezen gegeven overeenkomstig onze afspraak, dan zoudt gij
u nooit in deze omstandigheid bevonden hebben.
De gewonde heer opende zijn bijna gesloten oogen en Claudia herkennende,
zeide hij ., tot haar: Wel zie ik, schoone en bedrogen jjonkvrouw, dat gij het
geweest , zijt, die mij vermoord hebt : een straf, niet verdiend, noch verschuldigd
aan mijn wenschen, met welke, even min als met mijne daden, ik u nimmer
wilde of kon beleedigen.
dIs het dan geen waarheid, riep Claudia, cdat gij u dezen morgen gingt
verloven met Leonora, de dochter van den rijken Balvastro ?>
cNeen, antwoordde Don Vincente, *mijn ongeluksster moet u dat bericht
gebracht hebben, opdat gij naijverig mij het leven zoudt, ontnemen, doch nu
ik het laat door uw handen en in uw armen, acht ik mij gelukkig. En om u
zekerheid te geven van deze waarheid, druk mijn hand en ontvang mij tot echtgenoot, indien gij wilt : want ik kan u geen andere en grootere voldoening geven
voor de beleediging, die gij denkt van mij ontvangen te hebben.»
Claudia drukte zijn hand en tevens werd haar hart zoozeer gedrukt, dat zij
op het bloed en de borst van Don Vincente flauw viel, terwijl hem een doodelijke bezwijming beving. Roque stond ontroerd en wist niet, wat hij zou aanvangen. De bedienden liepen heen, ten einde water op te zoeken om hun in.
het aangezicht te sprenkelen en brachten het aan, waarmede zij hen verfrischten.
Claudia kwam van hare flauwte weder bij, maar Don Vincente niet van zijn
bezwijming, wat in deze eindigde zijn leven. Toen Claudia dit gezien had en zij
tot zekerheid was gekomen, dat haar lieve gemaal reeds niet meer leefde, doorboorde zij de lucht met zuchten, teisterde den hemel met klachten, rukte haar
haren uit, ze aan de winden prijsgevende, wondde haar gelaat met eigen handen,.,
met al de blijken van smart en droefheid die men zich van een bedroefd gemoed kan voorstellen. 0 wreede en onberaden vrouw ! riep zij, «met welk eene
gemakkelijkheid liet gij u bewegen om zoo booze gedachte ten uitvoer te brengen ! 0 razende kracht van den minnenijd, tot welk een wanhopig einde leidt
gij degene, die u een schuilplaats geeft in zijn borst ! 0 mijn gemaal, wiens
ongelukkig lot, u, omdat gij mijn eigendom waart, van het bruidsbed in het
graf heeft gestort!)
Zoodanig en zoo droevig waren de klachten van Claudia, die tranen lokten
uit de oogen van Roque, niet gewoon om ze te storten bij eenige gelegenheid.
De bedienden schreiden, Claudia viel bij iedere schrede flauw, en die gansche
omtrek scheen een veld van droefenis en een plek van ongeluk. Eindelijk gelastte Roque Guinart de bedienden van Don Vincente zijn lichaam naar het
dorp van zijn vader te voeren, dat daar dichtbij lag, opdat men het zou begraven. Claudia zeide tot Roque, dat zij naar een klooster wilde gaan, waarvan
een harer tantes abdis was en waarin zij haar leven dacht te eindigen, in het
gezelschap van een anderen beteren Bruidegom, die eeuwig bleef leven. Roque
prees haar goed voornemen, bood aan, haar te begeleiden waarheen zij wilde
en haar vader te verdedigen tegen de bloedverwanten van Don Vincente en
tegen de geheele wereld, indien men hem leed wilde aandoen. Claudia begeerdezijn geleide niet, en hem voor zijn aanbiedingen bedankt hebbende met de
beste woorden, die zij wist, nam zij schreiende afscheid van hem. De bedienden
van Don Vincente voerden zijn lijk weg en Roque keerde terug naar de zijnen
:
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en zulk een einde had de liefde van Claudia Jeronyrna. Maar wat wonder,

indien het weefsel harer beklagenswaardige geschiedenis -geweven werd door de
onoverwinnelijke en hardvochtige krachten van den minnenijd ? Roque Guinart
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vond zijn schildknapen ter plaatse, waar hij hen bevolen had, en Don Quichote
-onder hen op Rosinante, een redevoering tot hen houdende, waarin hij hen
zocht te overreden om die levenswijze te verlaten, zoo gevaarvol zoowel voor
de ziel als voor het lichaam ; maar daar de meesten Gasconjers waren, boersche
Oen lichtzinnige lieden, drong de redevoering van Don Quichote niet best bij
hen in. Toen Roque gekomen was, vroeg hij Sancho Panza, of men hem de
goederen en kostbaarheden had wedergegeven en teruggebracht, welke zijn
.lieden van zijn grauwtje hadden afgenomen ?
Sancho antwoordde van ja, behalve dat hij drie zakdoeken miste, die drie
steden waard waren.
tWat zegt gij, man ?» riep een der aanwezigen : tik heb ze en zij zijn geen
drie realen waard.
cDat is zoo,» zeidg Don Quichote, r maar mijn schildknaap stelt ze op den
prijs, dien hij gezegd heeft, om dengene, die ze mij gegeven heeft.
Roque Guinart gebood ze aanstonds terug te geven, en zijn mannen bevolen
;hebbende in gelid te gaan staan, gelastte hij te voorschijn te brengen al de
kleederen, de juweelen en het geld en alles wat ze sedert de laatste deeling
geroofd hadden, en nadat hij is het kort de voorwerpen geschat had, herleidende wat
niet deelbaar was en het tot geld brengende, verdeelde hij het over zijn gansche
bende met zooveel rechtvaardigheid en beleid, dat hij niets oversloeg en niemand
te kort deed. Toen dit gedaan was, waarmede allen tevreden, voldaan en afbetaald waren, zeide Roque tegen Don Quichote : «Indien men deze nauwkeurig
-eid
niet betrachtte met deze lieden, kon men niet met hen leven.
,

,

,

,

Waarop Sancho zeide : «Naar hetgeen ik hier gezien heb, is de rechtvaardig-

heid zoo goed, dat het noodig is, haar zelfs te bezigen onder de dieven zelven.
Dit hoorde een schildknaap en hief de kolf van zijn vuurroer in de hoogte,
'waarmede hij zonder twijfel een gat in Sancho's hoofd zou geslagen hebben,
als Roque Guinart hem niet had toegeroepen, zich stil te houden. Sancho schrok
en nam zich voor, zijn lippen niet te ontsluiten, zoolang hij onder datvolk
was. Inmiddels kwam een of meer van die schildknapen, die op den uitkijk
waren gesteld op de wegen, ten einde op de lieden te loeren, die er langs
kwamen, en aan hun hoofdman bericht te geven van wat er voorviel, en hij
zeide : cMijnheer, niet ver van hier, op den weg, die naar Barcelona leidt, komt
een groote troep menschen aan.'
Waarop Roque antwoordde: tHebt gij ook bemerkt, of het lieden zijn die
ons zoeken, of die wij zoeken ?
«Neen, die wij zoeken,' antwoordde de schildknaap.
«Gaat dan allen heen,> hervatte Roque, `en brengt ze aanstonds hier, zonder
, dat er u een ontsnappe.'
Zij deden dit, en terwijl Don Quichote, Sancho en Roque alleen bleven,
wachtten zij om te zien wat de schildknapen aanbrachten ; intusschen zeide
:Roque tot Don Quichote : r Ons leven, onze avonturen, onze lotgevallen, moeten
u ongetwijfeld nieuw en vreemd toeschijnen, en vooral gevaarlijk; en het ver-

wondert mij niet, dat het u zoo voorkomt, want in 'waarheid beken ik u, dat

er geen onrustiger of angstvalliger levenswijze is dan de onze. Mij hebben er
toe gebracht ik weet niet welke begeerten naar wraak, die de bedaardste harten
in ontroering brengen ; ik ben van nature medelijdend en welgezind ; maar,
zooals ik gezegd heb, mij te willen wreken over een beleediging, die men mij,
aandeed, onderdrukt zoozeer al mijn goede neigingen, dat ik in dezen toestand
volhard ondanks hetgeen ik inzie; en gelijk een afgrond een tweeden roept en
,
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eene zonde eene tweede zonde, zoo hebben de wraaknemingen zich dermate
aaneengeschakeld, dat ik mij niet alleen met de mijne, maar ook met die van
een ander belast; maar het behaagt Gode, dat ik, ofschoon ik mij midden in
den doolhof mijner verwarringen zie, de hoop niet verlies van er uit te komen
in een veilige haven.
Don Quichote stond verbaasd, Roque zulke goede en juiste woorden te
hooren zeggen, want hij dacht, dat er zich onder de lieden van dergelijk beroep als stelen, moorden en rooven geen kon bevinden die een goed oordeel
had, en hij antwoordde hem : cMijnheer Roque, het begin van de genezing
bestaat iin het kennen der ziekte en in het willen innemen door den zieke van
de geneesmiddelen, die de arts hem voorschrijft; u is ziek, gij kent uw kwaal,
en de Hemel, of God, om beter te zeggen, die onze Arts is, zal u geneesmiddelen toedienen, die u genezen, die langzamerhaud baten en niet plotseling
en als door een wonder ; hierbij komt, dat de verstandige zondaren dichter bij
hun bekeering zijn dan de onnoozele; en daar u in uw woorden uwe schranderheid getoond hebt, zoo moet gij maar goeden moed houden en beterschap,
wachten in de ziekte van uw geweten ; en indien u den kortsten weg wil gaan
en zich op een gemakkelijke wijze op dien uwer zaligheid plaatsen, kom dan
met mij mede : ik zal u leeren een dolend ridder te wezen, waarbij zooveel
moeite en ongelukken voorkomen, dat wanneer men ze als boete verricht, zij
u met een paar stappen in den hemel zullen brengen.
Roque lachte om den raad van Don Quichote, wien hij, van gesprek veranderend, het treurige geval verhaalde van Claudia Teronyma, dat Sancho uitermate leed deed, daar de schoonheid, de vrijmoedigheid en de knapheid van
het meisje hem niet mishaagd hadden. Intusschen kwamen de schildknapen
aan van den rooftocht, met zich medevoerende twee heeren te paard en twee
pelgrims te voet en een koets met dames en een zestal bedienden, die haar tevoet en te paard vergezelden, met nog twee muildierjongens, die de heeren bij
zich hadden. De schildknapen hadden hen in hun midden geplaatst, terwijl de
overwonnenen en de overwinnaars een diep stilzwijgen bewaarden, wachtende
totdat de groote Roque Guinart sprak, die aan de heeren vroeg, wie ze waren,
waarheen zij gingen en hoeveel geld zij bij zich hadden?
Een hunner antwoordde hem : „Mijnheer, wij zijn twee kapiteins van de
Spaansche infanterie ; onze kompagnieën liggen te Napels en wij gaan ons inschepen op vier galeien, die, zegt men, te Barcelona liggen met bevel om naar
Sicilië te varen. Wij hebben ongeveer twee- of driehonderd escudo's bij ons,,
waarmede wij, naar ons denkbeeld, rijk en tevreden zijn, want de gewone bekrompenheid der soldaten veroorlooft geen grootere schatten."
Roque vroeg den pelgrims hetzelfde als den kapiteins : hem werd geantwoord,
dat zij zich gingen inschepen om naar Rome te gaan en dat zij met hun beiden
ongeveer zestig realen konden bezitten.
Hij wilde ook weten, wie er in de koets zat, waarheen de reis ging, en het
geld, dat zij bij zich hadden ? en een der bedienden te paard zeide : „Mevrouw
Donna Guiomar van Quinnones, gemalin van den president van het Hooge
Gerechtshof te Napels, met een dochtertje, een jonkvrouw en een gezelschapsdame zitten iin de koets : wij vergezellen haar met ons zessen bedienden en het
geld bestaat in zeshonderd escudo's."
„Zoodat," zeide Roque Guinart, „wij hier negenhonderd escudo's hebben en
zestig realen , mijn soldaten moeten ongeveer zestig zijn : zie eens, hoe het voor
elk hunner uitkomt, want ik ben een slecht rekenaar."
.,
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Toen de roovers dit hoorden, verhieven zij hun stem, roepende : „Leve Roque
Guinart vele jaren, ondanks de schelmen, die zijn ondergang zoeken!"
De kapiteins gaven blijken van leedwezen, de Presidents-vrouw werd bedroefd
en de pelgrims hadden niets geen genoegen, toen zij de verbeurdverklaring
hunner goederen zagen. Roque hield hen zoo een poos in ongerustheid, maar
hij wilde niet, dat hun droefheid, die men op een vuurroerschotsafstand kon
herkennen, verder ging, en zich tot de kapiteins wendende, zeide hij : „wilt
u, heeren kapiteins, uit beleefdheid, zoo goed zijn, mij zestig escudo's te
leenen en mevrouw de Presidente tachtig, ten einde dezen troep tevreden
te stellen, die mij vergezelt : want de abt eet van wat hij zingt ; en dan kunt
gij dadelijk vrij en ongehinderd uwen weg vervolgen met een vrijbrief, dien ik
u geven zal, opdat indien gij andere mijner troep mocht aantreffen, die ik in
deze omstreken verdeeld heb, zij u geen leed doen; het is namelijk mijn bedoeling niet, krijgslieden te beleedigen, noch een vrouw, bijzonder niet de aanzienlijken.»
Ontelbaar en welsprekend waren de woorden, waarmede de kapiteins Roque
bedankten voor zijn hoffelijkheid en milddadigheid : want daarvoor hielden zij
het, dat hij hun hun eigen geld liet. Mevrouw Donna Cuiomar van Quinnones
wilde uit de koets springen om de handen en voeten van den grooten Roque
te kussen, maar hij liet dit volstrekt niet toe ; integendeel, hij verzocht haar ver
voor het leed, dat hij haar had aangedaan, gedwongen zijnde om de-schonig
strenge verplichtingen vary zijn ellendig beroep te volbrengen. Mevrouw de
Presidente gebood een harer bedienden, aanstonds de tachtig escudo's te geven,
die men haar had opgelegd, en de kapiteins hadden reeds de zestig uitbetaald.
De pelgrims gingen al hun armoedje afgeven, maar Roque zeide hun, dat zij
.zich stil moesten houden, en zich tot de zijnen wendende, zeide hij tot hen:
«Van deze escudo's komen er twee toe aan ieder uwer en er zijn er twintig
over : tien geve men aan deze pelgrims en de tien overige aan dezen goeden
schildknaap, opdat hij dit avontuur kunne prijzen;» — en nadat men hem schrijfgereedschap gebracht had, waarvan Roque steeds voorzien was, gaf hij hun op
schrift een vrijgeleide voor de officieren zijner troepen, en afscheid van hen genomen hebbende, liet hij hen vrij heengaan, verbaasd over zijn edelmoedigheid,
.en over zijn ordentelijke manieren en vreemde handelwijze, terwijl men hem eer
hield voor een Alexander den Grooten dan voor een bekenden straatroover.
Een der schildknapen zeide in zijn Gasconsche en Catalonische taal : Deze onze
kapitein deugt beter voor een monnik, dan voor een vrijbuiter: als hij zich in
het vervolg mild -wilde betoonen, moest het zijn met zijn eigen goed en niet
met het onze.'
De ongelukkige zeide het niet zoo zacht, of Roque kon bet hooren, en zijn
sabel trekkende, kloofde hij hem zijn kop bijna in tweeën, zeggende : tOp deze
wijze kastijd ik de snappers en vermeteler.»
Allen bestierven van schrik en niemand durfde hem een woord te zeggen:
zoo groot was de gehoorzaamheid, die zij voor hem hadden. Roque ging ter
zijde en schreef een brief aan een zijner vrienden in Barcelona, hem berichtend,
dat de vermaarde Don Quichote van de Mancha bij hem was, die dolende
ridder, van wien men zooveel verhaalde, en dat hij hem liet weten, dat hij de
aardigste en verstandigste man was van de wereld ; en dat men hem over vier
dagen, en wel op dien van St. Jan den Dooper, midden op de reede van de stad
zou bezorgen, in volle wapenrusting gezeten op zijn paard Rosinante, en zijn
schildknaap Sancho op een ezel, en dai hij hiervan kennis moest geven aan zijn
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vrienden de Niarro's, opdat zij zich met hem mochten vermaken ; dat hij wel
wenschte, dat de Cadell's, zijn tegenstanders, dat genot derfden, maar dat dit
onmogelijk was, daar de dwaasheden en wijshedeu van Don Quichote en de
aardigheden van zijn schildknaap Sancho Panza niet anders konden dan algemeen.
genot schenken aan de geheele wereld. Hij verzond dezen brief met een zijner
schildknapen, die, de kleeding van vrijbuiter met die van boer verwisseld heb
binnenging en hem overgaf aan wien hij gericht was.
-bend,Barclo

HOOFDSTUK LXI.

met Don Quichote gebeurde bij zijn intrede in Barcelona,
met andere dingen, die meer waar dan verstandig zijn.

Wat er

Drie dagen en drie nachten bleef Don Quichote bij Roque, en ware hij er
driehonderd jaren gebleven, hij zou geen gebrek aan stof gehad hebben om diens
levenswijze te bewonderen. Op de eene plaats werden zij wakker, op de andere
aten zij ; soms vluchtten zij zonder te weten voor wien, en dan weder wachtten
zij zonder te weten op wien. Zij sliepen staande, den slaap afbrekend om de
eene plaats te verwisselen voor de andere. Altijd was het spionnen uitzetten,
naar schildwachten luisteren, de lonten der vuurroeren aanblazen, schoon zij er
weinige bij zich hadden, want allen bedienden zich van j5edrennalen. Roque
bracht de nachten door, verwijderd van de zijnen, in oorden en plaatsen, waar
zij niet konden weten, waar hij was, want de vele plakkaten, die de Onderkoning
van Barcelona op zijn leven had uitgevaardigd, maakten hem ongerust en vreesachtig en hij durfde niemand vertrouwen, vreezend, dat zijn eigen lieden hem
of zouden dooden Of aan het gerecht overleveren ; voorzeker een ellendig en
verdrietig leven ! Eindelijk vertrokken Roque, Don Quichote en Sancho, met
nog zes schildknapen, langs ongebruikte wegen, langs bijpaden en bedekte wegen,
naar Barcelona. Zij kwamen op zijn reede in den nacht voor St. Jan, en Roque,
Don Quichote en Sancho omhelzende, wien hij de tien beloofde escudo's gaf,
welke hij hem tot dusverre nog niet ter hand gesteld had, verliet hen onder duizend hoffelijkheden, die van wederzijde plaats hadden. Roque keerde terug;
Don Quichote bleef den dag afwachten, te paard zittend zooals hij was, en hij
toefde niet lang, of het gelaat van den blanken Dageraad begon zich op de balkons van het Oosten te vertoonen, de kruiden en bloemen verblijdende, in
plaats van het oor, ofschoon op hetzelfde oogenblik ook het oor verblijd werd
door het geluid van een menigte hobo's en keteltrommen, het gedruisch van
schellen en het gedraaf en geschreeuw van : c uit den weg ! uit den weg ! a van
ruiters, die naar het scheen uit de stad kwamen. De dageraad maakte plaats
voor de zon, die, met een aangezicht grooter dan een schild, van den laagsten
gezichteinder langzamerhand opging. Don Quichote en Sancho richtten hun
oogen allerwege; zij zagen de zee, hun tot dusverre nog onbekend : zij ' scheen
hun zeer uitgestrekt toe en breed, veel meer dan de meren van Zuidera, die zij
in de Mancha gezien hadden. Zip zagen de galeien, die op de reede lagen,
doende zakken, zlch vol wimpels en vlaggen ver en die, hare
toonden, dieinn den wind fladderden en het water kusten en veegden;
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daarbinnen weêrklonken klaroenen, trompetten en hobo's, die van nabij en van
verre de lucht met zoete en krijgshaftige toonen vervulden : nu begonnen zij
zich te bewegen en een soort van schermutseling te houden op de kalme wateren, terwijl met haar bijna op gelijke wijze tallooze ruiters overeenstemden,
die uit de stad kwamen op schoone paarden en met fraaie livreien. De soldaten van de galeien losten ontelbare geweerschoten, waarop geantwoord werd
door hen, die zich op de muren en forten van de, stad bevonden, en het grof
geschut brak de winden met een verbazend gedruisch, waarop de stukken van
de galeien antwoordden, De vroolijke zee, het blijde land, de heldere lucht,
enkel soms betrokken door den rook van het geschut, scheen een plotseling
genoegen in te boezemen en voort te brengen bij al de menschen. Sancho kon
zich maar niet voorstellen, hoe die klompen, welke zich over de zee bewogen,
zooveel voeten konden bezitten. Inmiddels kwamen de heeren in livrei met
geschreeuw en Moorsche krijgsroepen en oorlogsgillen aanrijden op de plaats,
waar zich Don Quichote onthutst en verbaasd bevond, en een hunner, de door
Roque Guinart aangeschrevene, zeide met luide stem tot Don Quichote : «Welkom zij in onze stad de spiegel, de baak, de ster, • de morgenster en de poolster van de gansche dolende ridderschap, zoo wijd zij zich ook uitstrekt. Welkom, zeg ik, zij de dappere Don Quichote van de Mancha : niet de valsche,
niet de verdichte, niet de apokryphe, die men in valsche geschiedenissen dezer
dagen ons vertoond heeft, maar de waarachtige, de wettige en getrouwe, ons
beschreven door Sidi Hamed Ben-Andrjeli, bloem der waarachtige geschiedschrijvers.

Don Quichote antwoordde geen woord en de ruiters wachtten ook niet op

eengig antwoord van hem, maar zich wendend en omwendend met de overigen,
die hen volgden, begonnen zij een kringvormigen omrit te maken rondom Don
Quichote, die, zich tot Sancho keerende, zeide: «Deze heeren hebben ons goed
herkend : ik zou wel wedden, dat ze onze geschiedenis gelezen hebben en ook
de pasgedrukte van den Arragenees. ^ ►
Nogmaals kwam de ruiter terug, die Don Quichote had aangesproken, en
zeide tot hem : «Mijnheer Don Quichote, kom met ons mede, wij allen zijn
uwe dienaren en groote vrienden van Roque Guinart.
Waarop Don Quichote antwoordde : ,,Indien hoffelijkheden hoffelijkheden
voortbrengen, dan is de uwe, mijnheer de ridder, een dochter of zeer na ver
aan die van den grooten Roque : brengt mij, waarheen gij wilt, ik zal geen-want
anderen wil hebben dan den uwe, vooral wanneer gij hem wilt aanwenden tot
uwen- dienst.
Met niet minder beleefde woorden dan deze antwoordde de ruiter hem, en
terwijl allen hem in hun midden sloten, begaven zij zich, op het geluid der
hobo's en der keteltrommen, met hem naar de stad : bij het binnenkomen van
welke de Booze, die al het booze beschikt, en de jongens, die nog boozer zijn
dan de Booze, maakten, dat twee hunner, vermetele deugnieten, door al de
lieden indrongen, en de een den staart van het grauwtje en de ander dien van

Rosinante oplichtende, bevestigden zij aan elk een handvol bremstruiken.. De
arme dieren voelden de nieuwe sporen en hun staarten toeknijpende, vermeerderden zij hun ongemak derjnate, dat zij, duizend kromme sprongen makende,
hun meesters op den grond wierpen. Don Quichote, verlegen en beleedigd,
schoot toe om de pluim van den staart van zijn knol af te doen en Sancho
die van zijn grauwtje. Zij, die Don Quichote geleidden, wilden de vermetelheid
der jongens kastijden, maar het was niet mogelijk, daar zij: zich verstaken on-

der meer dan duizend anderen, die hen volgden. Don Quichote en Sancho stegen weder op en met dezelfde toejniching en muziek, kwamen zij aan het huis
van hun geleider, dat groot en aanzienlijk was, kortom als van een rijkheer,
en daar zullen wij hen voor het oogenblik verlaten, daar Sidi Hamed het alzoo
begeert,
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Dat handelt over het avontuur van het betooverde hoofd,
met andere kleinigheden, die men niet kan
nalaten te vertellen.
Don Antonio Moreno heette de gastheer van Don Quichote, een rijk en
verstandig heer en een liefhebber zich op een fatsoenlijke en welwillende wijze
te vermaken, en dus Don Quichote te zijnent ziende, ging hij middelen zoeken,
om, zonder hem te benadeelen, zijn dwaasheden voor den dag te brengen,
want grappen, die zeer doen, zijn zulks niet, en geen vermaken gelden als zoodanig, als zij met schade van een derde gepaard gaan. Het eerste wat hij deed
was Don Quichote te doen ontwapenen en hem in die nauwe zeemiederkleurige
kleeding, (zoo ais wij hem reeds meermalen hebben beschrevenen afgeschilderd)
zich te doen vertoonen op een balkon, dat uitkwam op een der voornaamste
straten van de stad, ten aanzien van het yolk en van de jongens, die hem als
een aap aanstaarden. Opnieuw renden de heeren in livreien voor hem voorbij,
alsof zij die voor hem alleen, en niet om dien feestdag te vervroolijken, hadden
aangetrokken, en Sancho was hoogst tevreden, daar het hem toescheen, dat hij,
zonder te weten hoe of wat een tweede bruiloft had gevonden van Camacho,
een ander huis ais dat van Don Diego van Miranda en een ander kasteel als
dat van den hertog. Dien dag aten bij Don Antonio eenige zijner vrienden,
die allen Don Quichote vereerden en behandelden ais een dolenden ridder,
waarover hij, opgeblazen en hoovaardig, barstte van tevredenheid. De geestig..
heden van Sancho waren zoo menigvuldig, dat al de bedienden des huizes bijna aan zijn lippen hingen, met allen die hem hoorden. Aan tafel zijnde, zeide
Don Antonio ot Sancho: «wij weten, goede Sancho, dat gij een groot liefhebber zijt van Spaansche pap en van frikadellen, dat, ais gij er te veel hebt, gij
ze in uw borstzak bewaart voor den anderen dag.s
«Neen, mijnheer, dat is zoo niet,s antwoordde Sancho, «want ik ben meer
zindelijk dan gulzig, en mijnheer Don Quichote, hier tegenwoordig, weet wel,
dat wij met een handvol eikels of noten te zamen acht dagen doen : waar is het, dat,
ais het mij somtijds overkomt, dat men mij het koetje geeft, ik toeloop met
het touwtje: ik wil zeggen, dat ik eet wat men mij geeft en de tijden gebruik zoo
als ik ze vind, en wie ook moge gezegd hebben, dat ik een uitstekend en onzindelijk eter ben, die houde zich voor gezegd, dat hij het mis heeft, en ik zou
het op een andere wijze zeggen, indien ik niet lette op de fatsoenlijke baarden,
die aan tafel zijn.s
cZeker,» zeide Don Quichote, «de zuinigheid en zindelijkheid, waarmede
DON QUICHCTE.
40
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Sancho eet, kunnen beschreven en gegrift worden op bronzen platen, opdat het
in eeuwige heugenis blijve in de toekomstige eeuwen : Waarheid is het, dat, als
hij honger heeft, hij een weinig vraatzuchtig lijkt, want dan eet hij schielijk en
kauwt aan beide wangen; maar zindelijkheid bezit hij steeds in hooge mate en
ten tijde, dat hij gouverneur was, leerde hij behagelijk eten, zoodat hij met
een vork de druiven at en zelfs de korrels van de granaat.
c Hoe,» zeide Don Antonio : (is Sancho gouverneur geweest?
,,Ja," antwoordde Sancho, ,,en wel van een eiland, Barataria genaamd. Tien
dagen lang was ik er gouverneur van en had alles voor het vragen : in dien
tijd verloor ik mijn rust en leerde ik al de gouverneurschappen van de wereld
minachten ; ik verliet het vluchtende, ik viel in een hol, waar ik mij voor dood
hield, en ik kwam er levend uit door een wonder."
Don Quichote verhaalde nauwkeuring al het voorgevallene van het gouverneurschap van Sancho, waarmede hij den hoorders veel genoegen deed. Toen
de tafel afgenomen was, nam Don Antonio Don Quichote bij de hand en ging
met hem in een verwijderd vertrek, waarin geen ander huisraad was, dan een
tafel, naar het scheen van jaspis, die op een voet van hetzelfde stond en op
welke een hoofd geplaatst was, naar de wijze van die der Romeinsche Keizers,
een buste schijnbaar van brons. Don Antonio wandelde met Don Quichote de
geheele kamer door, de tafel meermalen rondgaande, waarna hij zeide : „Thans,
mijnheer Don Quichote, nu ik zeker ben, dat niemand ons hoort of beluistert,
en dat de deur gesloten is, wil ik u een van de zeldzaamste avonturen of om
beter te zeggen, nieuwigheden, verhalen, die men zich kan voorstellen, onder
voorwaarde, dat gij wat ik u zeggen zal, bewaren zult in de uitersterste schuil
geheimhouding."
-hoekndr
„Dat zweer ik," antwoordde Don Quichote, „en ik zal er nog een zerk boven
op leggen, tot meerdere zekerheid, want u moet weten, mijnheer Don Antonio
(want hij wist zijn naam reeds), dat gij met iemand spreekt, die, al heeft hij
ooren om te hooren, geen tong heeft om te spreken : zoodat u met gerustheid
wat gij in uwe borst houdt, kunt overbrengen in de mijne : en er op rekenen,
dat gij het in de afgronden der stilzwijgendheid hebt geworpen."
,,Vertrouwend op deze belofte," antwoordde Don Antonio, „wil ik u in ver
brengen over hetgeen gij zult zien en hooren, en mijzelven eenige ver--bazing
lichting verschaffen van het verdriet, dat mij veroorzaakt wordt door het niet
hebben van iemand, aan wien ik mijn geheimen kan mededeelen, die niet van
een aard zijn om ze aan allen toe te vertrouwen."
Versteld stond Don Quichote te wachten waarop zoo veel voorbereidselen
zouden uitloopen. Daarop nam Don Antonio zijne hand en bracht die over het
bronzen hoofd, en over de geheele tafel en o-v er den voet van jaspis, waarop
zij stond, en daarop zeide hij : „Dit hoofd, mijnheer Don Quichote, is gemaakt
en gevormd door een van de grootste toovenaars en duivelskunstenaars, die de
wereld gehad heeft : ik geloof, dat hij een Pool van geboorte was en een leerling van den vermaarden Scotillo, van wien zoo vele wonderen verhaald worden:
hij bevond zich hier te mijnen huize en voor een belooning van duizend escudo's die ik - hem gaf, bewerkte hij dit hoofd, dat de eigenschap en kracht
bezit van te antwoorden op alle zaken, die men hem aan zijn oor vraagt. Hij
paste op windstreken, teekende karakters, lette op sterren, keek op punten en
bracht het eindelijk voor den dag in de volmaaktheid, die wij morgen zullen
zien : want des vrijdags in het stom : en daar het heden vrijdag is, moeten wij wel
wachten tot morgen. Inmiddels kan u zich voorbereiden op hetgeen gij zult
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willen vragen, want bij ondervinding weet ik, dat het de waarheid zegt in alles
wat het antwoordt."
Don Quichote stond verbaasd over de kracht en de eigenschappen van het
hoofd en was geneigd om Don Antonio niet te gelooven ; maar bedenkende,
binnen hoe weinig tijd hij de proef kon nemen, wilde hij hem niets anders
zeggen, dan dat hij hem bedankte, dat hij hem een zoo groot geheim geopenbaard had.
Zij verlieten de kamer, Don Antonio sloot de deur met een sleutel en men
ging naar de zaal, waar de overige heeren zich bevonden. Intusschen had Sancho hun
veel van de avonturen en lotgevallen verteld, die zijn meester overkomen waren.
Dien avond namen zij Don Quichote mede om te wandelen, niet gewapend,
maar in burgerdracht, ge huld in een reismantel van roodlaken, die in dat getijde den vorst zelven zou hebben doen zweeten. Zij schikten het met hun bedienden zoo, dat dezen Sancho bezig hielden, zoodat zij hem niet uit het huis
lieten gaan. Don Quichote, reed, niet op Rosinante, maar op een groot muildier
van gelijkmatigen stap en zeer goed geleerd. Men deed hem den reismantel om
en op zijn rug naaide men, zonder dat hij het zag, een perkament, waarop men
met groote letters geschreven had : „Dit is Don Quichote van de Mancha."
Toen de wandeling begon, trok het plakkaat de oogen van allen, die het zagen
en als zij lazen : .,Dit is Don Quichote van de Mancha," verwonderde Don
Quichote zich, te zien, dat allen, die hem zagen, hem noemden en kenden ; en
zich tot Don Antonio wendende, die naast hem reed, zeide hij tot hem : «Groot
is het voorrecht, dat de dolende ridderschap in zich bevat, daar het hem, die
er lid van is, bekend en beroemd maakt door de geheele aarde : let maar eens
op, mijnheer Don Antonio : tot zelfs de jongens dezer stad kennen mij, zonder
dat zij mij ooit gezien hebben."
„Dit is zoo, mijnheer Don Quichote," antwoordde Don Antonio : „evenals

het vuur niet verborgen en opgesloten kan blijven, zoo kan de deugd niet
missen van bekend te worden : en die men bereikt door het beroep der wapenen
schittert en blinkt uit boven alle andere."
Nu gebeurde het, dat terwijl Don Quichote voortschreed onder de toejuichingen, waarvan gesproken is, een Castiliaan, die het plakkaat op zijn rug las,
zijn stem verhief, zeggende : „De duivel hale u, Don Quichote van de Mancha!
hoe, zijt gij tot hiertoe gekomen, zonder dat u de tallooze stokslagen u het
leven hebben benomen, welke gij op uwe ribben draagt ? Gij zijt gek, en waart
gij het alleen en binnen de deuren uwer gekheid, het ware minder erg ; maar
gij bezit de eigenschap ons allen gek en krankzinnig te maken, die met u handelen en omgaan : of zie het maar aan deze heeren, die u vergezellen ! Keer,
onzinnige, naar uw huis en pas op uw goed, op uw vrouw en uw kinderen,
en laat die ijdelheden varen, welke u de hersens doorknagen en u het verstand
ontnemen."
„Broeder," zeide Don Antonio, „ga uw eigen weg en geef geen raad aan hem,
die er u niet om vraagt. Mijnheer Don Quichote van de Mancha is zeer verstandig, en wil]. die hem vergezellen, zijn geen dwazen ; de deugd moet geëerd
worden, waar zij zich ook bevind ;; loop naar de hel en meng u niet waar men
u niet roept.
„Bij den Hemel, u heeft gelijk," antwoordde de Castiliaan : „raadgeven aan
dezen goeden man is de hielen opheffen tegen den prikkel ; maar toch doet
het mij zeer groot verdriet, dat deze krankzinnige in alle dingen bezit, hém
,ontsnapt door het kanaal zijner dolende ridderschap ; en de hel, waarvan .0
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sprak, moge voor mij zijn en voor al mijn nakomelingen, als ik ooit, van heden
af, al leefde ik ook meer jaren dan Methusalem, raad geef aan iemand, al vraagt
hid er mij om."
De raadgever verwijderde zich, de wandeling werd voortgezet; maar zoo groot
was de ijver welke de jongens en al het overige volk bezielde om het plakkaat
te lezen, dat Don Antonio het hem moest afnemen, als nam hij hem iets anders
af. De avond kwam, zij keerdenhuiswaarts, er was een danspartij met dames,
want de vrouw vn Don Antonio, die eerre aanzienlijke en vroolijke dame en
schoon en verstandig was, had eenigen harer vriendinnen uitgenoodigd om hun
gast te komen vereeren en zijn ongehoorde dwaasheden te genieten. Er kwamen
er sommige, men hield een luisterrijk avondmaal en de danspartij begon omstreeks
tien ure des avonds. Onder de dames waren er twee van schalkschen aard,
grappenmaaksters, die, ofschoon hoogst fatsoenlijk, toch wat loszinnig waren
en aanleiding konden geven, dat de grappen vroolijk maakten zonder verdriet
te doen. Deze bevlijtigden zich zoo zeer met Don Quichote in dery dans te
halen, dat zij niet alleen zijn lichaam, maar ook zijn ziel afmatteden. Het was
de moeite waard de figuur van Don Quichote te zien, lang, mager, uitgerekt,
geel, eng gekleed, knorrig, en bovenal in het minst niet vlug. De jonge dames
maakten hem steelsgewijze het hof en hij wees haar mede steelsgewijze af, maar
als hij zich door hare vleierijen in het nauw gebracht zag, verhief hij zijn stem
en riep : ,,fugite, partes adversae ! leat mij met rust, onwelkome denkbeelden!
zoekt een goed heenkomen, dames, met uw begeerten, want zij, die koningin
is van de mijne, de weergalooze Dulcinea van Toboso, duldt niet, dat een
andere dan de hare mij beheerschen en overweldigen :" en dit zeggende
ging hij midden in de zaal op den grond zitten, afgetobt en gebeukt van zulk
een danslustige oefening. Don Antonio deed hem opbeuren en naar zijn bed
dragen : Hemelsche goedheid, mijnheer onze meester ! gij hebt daar mooi gedanst!
denkt gij, dat alle dappere mannen dansers zijn en al ,die dolende ridders kunstenmakers ? Ik zeg, dat, als gij dat denkt, gij u bedriegt : er zijn menschen, die
zich eer zullen vermeten, een reus te dooden, dan een bokkesprong te maken:
had gij de maat met uw handen op uw zolen moeten slaan, dan had ik u
kunnen helpen, want die kunst versta ik als een valk, maar wat het dansen
betreft, daar geef ik geen prik om."
Met deze en andere woorden gaf Sancho aan het gezelschap van de danspartij
stof tot lachen, en hij legde zijn meester te bed, hem goed toedekkende, opdat
hij de verkoudheid van zijn danspret zou uitzweeten.
Den volgeuden dag dunkte het Don Antonio goed de proef te nemen met
het betooverde hoofd; en met Don Quichote, Sancho, en nog twee vrienden,
alsmede de twee dames, die Don Quichote op de danspartij hadden afgemat
en dien nacht bij de vrouw van Don Antonio waren gebleven, sloot hij zich
op in de kamer, waar het hoofd stond. Hij verhaalde hun de eigenschap, die
het bezat, legde hun geheimhouding op en zesde hun, dat dit eerste dag was,
waarop de kracht van dit betooverde hoofd zou beproefd worden. Behalve de
twee vrienden van Don Antonie die niet vooraf aan zijn vrienden had meegedeeld, zou ook hen de verbazing bevangen hebben, waarin de overige geraakten,
zonder dat het anders mogelijk was : met zooveel kunst en zooveel geschikt
bewerkt. De eerste, die het oor van het hoofd naderde, was Don-heidwast
Antonio zelf en hij sprak het toe met een gedempte stem, maar niet zoo, of
het werd door allen verstaan : „Zeg mij, hoofd, bij de kracht, die in u besloten
is: welke gedachten heb ik thans?"
..
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En het hoofd antwoordde hem, zonder zijn lippen te bewegen, met een heldere
en duidelijk stem, zoodat door allen deze woorden verstaan werden : „Ik oordeel
niet over gedachten."
Toen zij dit hoorden stonden allen versteld, te meer daar men zag, dat er
in het gansche vertrek, noch rondom de tafel geen menschelijk wezen was, dat
antwoorden kon. „Met hoevelen zijn wij hier ?" vroeg nogmaals Don Antonio,
en hem werd, op dezelfde manier, langzaam geantwoord : „Hier zijt gij, en uw
vrouw, met twee vrienden van u, en twee vriendinnen van haar, en een vermaard ridder, geheeten Don Quichote van de Mancha, en een schildknaap van
hem, - die den naam draagt van San Sancho Panza."
Daar ontstond de verbazing opnienw ; daar rezen bij alien de haren te berge
van ontzetting. En Don Antonio, zich van het hoofd verwijderende, zeide : „Dit
is voor mij voldoende om overtuigd te zijn, dat ik niet bedrogen werd door
hem die u aan mij verkocht, o verstandig hoofd, sprekend hoofd en verwonder
hoofd ! Nu kome een ander en vrage wat hij wily en daar de vrouwen-lijk
gewoonlijk haastig en nieuwsgierig zijn, was de eerste, die nader trad, een der
twee vriendinnen van de vrouw van Don Antonio, en wat zip vroeg was : „Zeg
mij, hoofd, wat moet ik doen om zeer schoon te wezen
En haar werd geantwoord : «Wees zeer eerbaar !»
ilk vraag u niet meer, zeide de vraagster.
Aanstonds kwam haar gezellin en vroeg : «Ik zou wenschen te weten, hoofd,
of mijn man mij liefheeft of niet ?"
En men antwoordde haar : t Let op hetgeen hij u doet en gij zult het gewaar
worden.
De getrouwde vrouw verwijderde zich, zeggende : «Dit antwoord behoefde
geen vraag, want de daden, welke men doet, openbaren genoegzaam de gezind
-heidvang,
geen vraag, want de ze doet.'
Daarop naderde een der twee vrienden van Don Antonio en vroeg het:
c Wie ben ik?,
En hem werd geantwoord : ‹Dat weet gij.'
«Dat vraag ik u niets antwoordde de heer, t maar dat gij mij zegt, of gij
mij kent?
„Zeker ken ik u," antwoordde men hem : „ gij zijt Don Pedro Noriz."
„Meer begeer ik niet te weten, want dit is voldoende om te begrijpen, o
hoofd, dat gij alles weet."
En toen hij zich verwijderde, kwam de andere vriend en vroeg : ,,Zeg mij,
hoofd, welke verlangens koestert mijn oudste zoon, de erf heer?"
„Ik heb reeds gezegd," antwoordde men hem, „dat ik over geen verlangens
oordeel ; maar toch kan ik u zeggen, dat die, welke uw zoon koestert, zijn om
&I te begraven."
„Dat is," hernam de heer, „wat ik met mijn oogen zie en met mijn vinger
,aanduid, en ik vraag niets meer."
trad nader en zeide : „Ik weet u niets te vragen,
De vrouw van Don Antonio
i nog vele jaren in het bezit zal
hoofd! alleen zou ik van u willen weten, of ik
blijven van mijn goeden man ?"
En men antwoordde haar : „Ja, dat zult gij, want zijn gezondheid en de
matigheid zijner levenswijze beloven vele jaren levens, dat velen verkorten door
hun onmatigheid."
Daarop trad Don Quichote toe en vroeg : „ Zeg mij, gij, die antwoordt, was
het waarheid of was het een droom, wat ik verhaal, dat met mij voorviel in
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het hol van Montesinos ? zullen de geeselslagen van Sancho, mijn schildknaap
nog lang uitblijven ? zal de onttoovering van Dulcinea bewerkstelligd worden?"
„Wat dat van het hol aangaat," antwoordde men, „daar valt veel van te
zeggen : de geeselslagen van Sancho zullen nog wel wat uitblijven ; de onttoovering van Dulcinea zal tot behoorlijke uitvoering geraken."
„Ik begeer niets meer te weten," zeide Don Quichote : „als ik Dulcinea maar
onttooverd mag zien, zal ik het er voor houden, dat mij op eenmaal alle geluk
overkomt, dat ik zou durven wenschen."
De laatste vrager was Sancho, en wat hij vroeg was dit : ,,Zal ik soms, o
hoofd, een tweede - gouverneuschap krijgen ? Zal ik mijn vrouw en mijn kinderen wederzien ?"
Waarop men hem antwoordde : „Gij zult gouverneur zijn van uw huis, en als
gij er in wederkeert, zult gij uw vrouw zien en uw kinderen, en zoodra gij
ophoudt met dienen, zult gij ophouden met schildknaap te zijn."
„Wel, dat is mooi, bij den Hemel !" riep Sancho Panza : ,,dat kon ik mij zelven wel gezegd hebben ; de profeet Peregrinos zou het niet beter gezegd
hebben."
„Dom dier !" zeide Don Quichote, „wat wilde gij, dat men u antwoordde?
Is het niet genoeg, dat de antwoorden, welke dit hoofd gegeven heeft, slaan op
wat men het. vraagt ?"
„Dat is zeker genoeg," antwoordde Sancho, „maar ik zou wel gewenscht
hebben, dat hij uitvoeriger geweest ware en mij meer gezegd had."
Hiermede eindigden de vragen en de antwoorden, maar geenszins eindigde
de verwondering, waarin allen verkeerden, uitgenomen de twee vrienden van
Don Antonio, die het geval wisten. En Sidi Hamed Ben Andzjeli heeft het
aanstonds willen uitleggen, ten einde de wereld niet in onzekerheid te houden,
die zou denken, dat eenige tooverij of buitengewoon geheim in dat hoofd besloten was ; en zoo zegt hij, dat Don Antonio Moreno, in navolging van een
ander hoofd, dat hij te Madrid zag, bearbeid door een prenter, dit maakte in
zijn huis, ten einde. zich te vermaken en de onwetenden te verbazen : en de
bewerking was in dezer voege. De tafel op het voetstuk was van hout, beschilderd en vernist als jaspis, en de voet, op welken zij stond, was van hetzelfde, met vier arendsklauwen, tot meerdere stevigheid van het - gewicht. Het
hoofd, dat geleek op een gedenkpenning met de gedaante van een Romeinsch
Keizer, van bronzen kleur, was hol, en evenzoo de tafel op het voetstuk, waarop
het zoo nauwkeurig paste, dat er geen teeken van voeging zichtbaar was. De
voet van de tafel was ook hol en stond in verband met de keel en de borst
van het hoofd : en dit alles stond weder in verband met een ander vertrek,
dat zich beneden de kamer van het hoofd bevond. Door deze gansche holte
van voet, tafel keel en borst van het beschreven kopstuk liep een blikken goed
sluitende pijp, die door niemand kon gezien worden. In het vertrek beneden,
dat in verband stond met dat van boven, plaatste zich degene, die moest antwoorden, met zijn mond tegen de pijp zelve, zoo dat de stem, als een spreekbuis, van boven naar beneden en van beneden naar boven ging, met verstaanbare en duidelijke woorden ; en op deze wijze was het niet mogelijk het bedrog
te ontdekken. Een neef van Don Antonio, een slim en verstandig student, wasde antwoordei, en daar hij door zijn oom onderricht was, welke personen met
dezen op dien dag in de kamer an het hoofd zouden komen, was het heng„
gemakkelijk met vlugheid en nauwkeurigheid op de eerste vraag te antwoorden;
op de overigen antwoordde hij naar gissing, en als een verstandige verstandiglijk.
;
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En Sidi flamed zegt verder, dat dit wonderlijke kunststuk ongeveer tien of
twaalf dagen duurde; maar dat, toen het door de stad verbreid werd, dat Don
Antonio een betooverd hoofd toen had, dat antwoord gaf aan allen, die het
ondervroegen, hij vreesde, dat het ter oore zou komen van de waakzame schild
ons geloof, en het geval uitgelegd had aan de Inquisiteurs, die-wachtenv
hem gelastten het te vernietigen en er niet verder mede voort te gaan, opdat
het ontwetend volk zich niet zou ergeren. Maar in de meening van Don Quichote
en van Sancho Panza bleef het hoofd betooverd en antwoordende, meer tot
voldoening van Don Quichote dan van Sancho.
De heeren van de stad besloten, ten einde Don Antonio genoegen te doen
en Don Quichote te vereeren, alsmede om gelegenheid te geven, dat hij zijn
dwaasheden openbaarde, over zes dagen een ringspel te geven, maar dit had
geen plaats om de reden, die later zal gezegd worden. Intusschen had Don
Quichote lust om de stad eens door te wandelen, eenvoudig te voet, vreezende,
dat, als hij te paard reed, de jongens hem zouden vervolgen, en daarom ging
hij met Sancho en nog twee knechts, die Don Antonio hem verstrekte, uit
wandelen. Nu gebeurde het, dat toen Don Quichote door een straat ging, hij
zijn oogen ophief en boven een deur met zeer groote letters geschreven zag.
„Hier drukt men boeken :" waarover hij zich zeer verblijdde, daar hij tot dusverre nog nooit een drukkerij gezien had en verlangde te weten hoe dat was.
Hij ging binnen met zijn geheele geleide, en zag hier drukken, daar verbeteren,
ginds letterzetten, elders in vormen brengen : kortom de gansche bewerking,
welke men in de groote drukkerijen zien kan. Don Quichote naderde een zetplank en vroeg wat het was, dat men daar deed ? de werklieden gaven hem de
uitlegging, hij verwonderde zich en ging verder. Hij kwam onder anderen bij
eenen, en vroeg wat hij deed ? De werkman antwoordde hem : „Mijnheer, die
heer, die daar staat (en hij wees hem een man van een zeer goed voorkomen
en uiterlijk en van eenige deftigheid),. heeft een Toscaansch boek in onze Castiliaansche taal overgezet en ik ben bezig met het voor hem te zetten, ten einde
het ter perse te leggen."
„Hoe heet dat boek ?" vioeg Don Quichote.
Waarop de schrijver antwoordde : „Mijnheer, het boek heet in het Toscaansch

le bagatelle."
,,En wat beteekent le bagatelle in ons Castiliaansch ?" vroeg Don Quichote.
„Le bagatelle," zeide de schrijver, „is alsof wij in het Castiliaansch zeiden:
,,het speelgoed," en ofschoon dit boek bescheiden is van naam, bevat het in
zich heele goede dingen."
„lk ken een weinig Toscaansch," zeide Don Quichote, „en ik beroem er mij
op, eenige stanzen van Ariosto te kunnen zingen. Maar zeg mij, mijnheer (en
ik zeg dit niet, omdat ik uw kennis wil onderzoeken, maar uit nieuwsgierigheid, anders niet) hebt gij in uw boek wel eens gevonden het woord
jignata P'
,Ja, dikwijls," antwoordde de schrijver.
„En hoe vertaalt u dat in het Castiliaansch?" vroeg Don Quichote.
„Hoe zou ik het anders vertalen," hervatte de schrijver, „dan door te zeg
-gen:,pot?„
„Hemelsche Goedheid," riep Don Quichote : „hoe ver is u gevorderd in het
Toscaansch ! Ik zou wel willen wedden, dat, waar men in het Toscaansch zegt
fliate, u in het Castiliaansch zegt : ,,behaagt," en waar men zegt .Piu, zegt gij:
„sneer," en su vertolkt gij met ,,boven," en giu met „beneden"."
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„Zoo vertolk ik het zeker," zeide de schrijver : ,,want dit zijn de overeen
uitdrukkingen."
-stemnd
„Ik zou wel durven zweren," hernam Don Quichote, „dat u niet bekend is
in de wereld, die altoosdurende vijandin van het beloonen van schrandere vernuften en van loffelijken arbeid. Welke bekwaamheden gaan hier verloren!
welke vernuften worden hier in een hoek geschoven ! welke begaafdheden gerninacht ! Maar toch dunkt mij, dat het vertalen van een taal in een andere,
uitgezonderd de koninginnen der talen, het Grieksch en het Latijn, is als wie
de Vlaamsche tapijten aan de keerzijde ziet : ofschoon de figuren zichtbaar zijn,
zijn zij vol draden, die ze verduisteren, en men ziet ze niet met de gladheid
en de effenheid van de voorzijde ; het vertalen uit gemakkelijke talen bewijst
noch vernuft noch zeggenskracht, zoomin als hij ze bewijst, die overschrijft,
of afschrijft van het eene papier op het andere. Daaruit wil ik echter niet afleiden, dat die bezigheid van vertalen niet loffelijk zou zijn, want met andere
dingen, die slechter waren, zou zich de rnensch kunnen bezig houden en die
hem minder voordeel aanbrachten. Buiten deze beoordeeling staan de twee ver
vertalers, de een Doctor Christobge van Figueroa in zijn Pastor fado,-marde
en de andere Don Juan van Jauregui, in zijn 4minta, waarin zij het op een
gelukkige wijze twijfelachtig maken wat de vertaling is en wat het oorspronkelijke ? Maar zeg mij : wordt dit boek voor uw rekening gedrukt of hebt gij het
recht er op reeds verkocht aan een boekhandelaar ?"
„Voor mijn rekening druk in het," antwoordde de schrijver, „en ik denk
minstens duizend ducaten te winnen met dezen eersten druk, die van tweeduizend exemplaren moet zijn, en elk moet voor zes realen worden afgezet in
een ommezien."
„U staat goed bij die rekening," antwoordde Don Quichote : „het schijnt
wel dat gij de kunst- en vliegwerken van de boekdrukkers niet kent en de
verstandhoudingen, die zij met elkander hebben. Ik beloof u, dat, als gij u
met tweeduizend exemplaren van uw boek beladen zult zien, gij uw lichaam
zoo afgemat zult bevinden, dat gij er van verbaasd zult staan, te meer als het
boek weinig deugt en zouteloos is."
„Wel," sprak de schrijver, „wil u dan, dat ik het aan een boekhandelaar
schenk, die mij voor het recht van uitgave drie maravedis geeft en nog denkt,
dat hij mij een gunst bewijst met ze mij te geven -? Ik druk mijn boeken niet
om roem te behalen in de wereld, want ik ben er reeds bekend door mijn
werken : ik verlang voordeel, want zonder dat is de goede naam geen oordje waard."
,,God geve het u overvloedig !" antwoordde Don Quichote ; en trad verder
naar een andere zetplank, waar hij zag, dat men bezig was met een vel van
een boek na te zien, dat tot titel had : Licht der ziel en toen hij het zag, zeide
hij : „Deze soort van boeken, ofschoon er velen van dien aard zijn, moeten
gedrukt worden, want velen zijn de zondaren, die ze gebruiken, en er zijn talboze lichten noodig voor zoo vele verduisterden."
Hij ging verder en zag, dat men ook bezig was met het verbeteren der
proeven van nog een boek, en diens titel vragende, antwoordde men, dat het

heette : het Tweede Gedeelte van den vernuftigen Jonkheer Don Quichote van de
.,Mancha, vervaardigd door die en die, afkomstig uit Tordesillas." „Ik ken dat
boek reeds", zeide Don Quichote, ,,en op mijn woord en mijn geweten dacht
ik, dat het reeds verbrand was en tot stof gemaakt als onbetamelijk, maar zijn

St. Maarten zal ook wel eens komen, zooals voor ieder varken : de verdichte
geschiedenissen namelijk zijn slechts in zoo verre goed en vermakelijk, naar
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gelang zij de waarheid of de waarschijnlijkheid meer nabij komen, en de waarachtige zijn te beter naar gelang zij meer waarachtig zijn :" en dit zeggende
liep hij met blijken van eenige geraaktheid de drukkerij uit; dien zelfden dag
beschikte Don Antonio, dat men hem mede zou nemen om de galeien te zien,
die op de reede lagen, waarover Sancho zich zeer verblijdde, daar hij er nooit
van zijn leven een gezien had. Don Antonio verwittigde den vlootvoogd, dat
hij dien avond de galeien zou laten zien aan zijn gast, den vermaarden Don
Quichote van de Mancha, van wien de vlootvoogd en al de burgers der stad
reeds kennis droegen : en wat er op voorviel zal gezegd worden in het volgende
hoofdstuk.

HOOFDSTUK LXIII.
Van het ongeval dat Sancho Panza overkwam bij het bezoek der
galeien, met het nieuwe avontuur der schoone Moorin.
Ernstig waren de overpeinzingen, waaraan Don Quichote zich overgaf over
het antwoord van het betooverde hoofd, zonder dat een er van de fopperij uitvond; en allen stuitten op de belofte, die hij voor zeker hield, van de onttoovering van Dulcinea. Hij liep heen en weder en verheugde zich in zichzelven,
geloovend, dat hij weldra haar vervulling zou zien; en Sancho, schoon hij, gelijk gezegd is, het gouverneur-zijn verfoeide, verlangde niet te min terug te keeren om te gebieden en gehoorzaamd te worden : dit ongeluk toch voert het ge-

zag met zich mede, al was het ook maar voor de grap. Om kort te gaan, dien
avond gingen Don Antonio Moreno, zijn gastheer, en zijn beide vrienden, met
Don Quichote en Sancho naar de galeien. Daar de vlootvoogd bericht had gekregen van zijn bezoek, hem welkom, omdat hij het zoo vermaarde tweetal
Don Quichote en Sancho zou zien, waren zij nauwelijks aan den zeeoever gekomen, of op al de galeien zakten de tenten en speelden de hobo's ; men bracht
daeelijk de sloep te water, bekleed met rijke tapijten en kussens van karmozijn
fluweel, en op hetzelfde oogenblik, dat Don Quichote er zijn voeten in zette,
schoot de hoofdgalei haar voorstukken af en de overige galeien deden hetzelfde;
en als Don Quichote bij de rechtervalreep opsteeg, begroetten al de de galeislaven hem, zooals het gebruikelijk is, wanneer een aanzienlijk persoon de galei
betreedt, driemaal roepend : choe ! hoe ! hoe !
De generaal (want met dien titel zullen wij hem aanduiden), die een aanzien
edelman was, gaf hem de hand ; hij omhelsde Don Quichote,-lijkVaencsh
zeggende : «Dezen dag zal ik aanstrepen met een witten steen, daar het een der
beste is, dien ik in mijn leven denk te genieten, door mijnheer Don Quichote
van de Mancha te hebben gezien : het toonbeeld en model, dat ons bewezen
heeft, dat in hem besloten is de gansche waarde van de dolende ridderschap.
Met andere, niet minder hoffelijke woorden antwoordde hem Don Quichote,
bovenmate verblijd zich als een groot heer te zien behandelen. Allen traden
naar het achterschip, dat in orde was gebracht, en men ging zitten op de kussenbanken; de bootsman klom op den bak en gaf met zijn fluitje het sein, dat de
galeislaven hun c kleêren uit ! » moesten trekken, wat in een oogenblik geschiedde..
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Sancho, zooveel mannen naakt ziende, stond versteld en nog meer, toen hij de
tent zag ophijschen met zooveel spoed, dat het hem voorkwam alsof alle duivelen daar bezig waren met werken : maar dat alles was taart en marsepein bij
hetgeen ik nu ga zeggen. Sancho zat bij de monding van het voorstuk op den
bak, naast den eersten roeier van de rechterhand, die, vooraf geleerd, hoe hij
doen moest, Sancho aangreep, en toenhij hem opgelicht had in zijn armen„
gingen al de galeislaven, opgestaan en bij de hand, beginnende met den rechtschen troep, hem elkander aan te geven, al draaiende op de armen der galeiroeiers, bank over bank, met zulk een snelheid, dat de arme Sancho niet meer
zien kon uit zijn oogen, en zonder twijfel dacht, dat de duivels zelven hem weghaalden; en zij hielden niet met hem op, voordat zij hem langs de linkerzijde
hadden teruggebracht en weder op het achterschip nedergezet. De arme man
was afgebeukt, en hijgend en zweetend, zonder zich te kunnen voorstellen wat
hem overkomen was. Don Quichote, die het vliegen van Sancho zonder vleugelen zag, vroeg den generaal, of dat plechtigheden waren, die gebruikelijk waren
met degenen, die voor het eerst op de galeien kwamen, want, als dit soms zou
was, wilde hij, die niet van plan was, zeedienst te doen, dergelijke kunstoefeningen niet mede maken, hij zwoer bij God, dat als iemand naderde om hem.
-aan te vatten, ten einde hem te doen draaien, hij hem de ziel uit het lijf zou
halen met schoppen : en dit zeggende rees hij overeind en greep naar zijn degen..
Op dit oogenblik liet men de tent neder en met een vreeselijk gedruisch de
groote ra van boven naar beneden vallen. Sancho dacht, dat de hemel uit zijn
hengsels schoot en op zijn hoofd nederkwam, en dit vol schrik omlaag buigende,,
verborg hij het tusschen zijn beenen. ' 'Don Quichóte was niet zeer op zijn gemak ; hij schrikte ook, kromp ineen en verloor zijn gelaatskleur. De galeislaven.
heeschen de ra met denzelfden spoed en hetzelfde gedruisch als zij haar hadden
gestreken, en dat alles zwijgend, alsof zij stem noch adem hadden. De bootsman
gaf het sein, dat zij het anker zouden lichten, en midden op den bak springend.
met den geesel of zweep, begon hij de vliegen van de schouders der galeislaven
te jagen en langzamerhand zee te kiezen. Toen Sancho in eens zooveel gekleurde voeten zag bewegen (want dat dacht hij, dat de riemen waren), zeide hij
bij zichzelven :.Dit zijn wezenlijk betooverde dingen, en niet die mijn meester
zoo noemt. Wat hebben die ongelukkigen gedaan, dat men hen zoo geeselt ?
en heeft deze man alleen, die daar loopt te fluiten, vermetelheid genoeg om
zooveel lieden te geeselen I Nu zeg ik, dat dit de hel is, of minstens het.
vagevuur."
Don Quichote, de opmerkzaamheid ziende, waarmede Sancho keek naar het-geen voorviel. zeide tot hem : „Och, vriend Sancho, hoe spoedig beknoptheid
en met hoe weinig kosten kondt gij u, indien gij wilde, het bovenlijf ontblooten
en u onder deze heeren plaatsen, en een einde maken aan de onttoovering van
Dulcinea : immers, bij de ellende en pijn van zoovelen zoudt gij de uwe niet
erg voelen, te meer, daar het zou kunnen zijn, dat de wijze Merlin eiken geeselslag van dezen, daar zij met eene goede hand gegeven worden, rekende voor
tien van die welke gij u ten slotte geven moet."
De generaal wilde vragen wat voor geeselslagen dat waren, of welke onttoovering van Dulcinea, toen een matroos zeide : „Nonjui geeft teeken, dat er een
roeischip op de kust is naar den westkant heen."
Toen hij dit hoorde, sprong de generaal op den bak en riep : „Sta, jongens
laat hij ons niet ontgaan ! een kaperbrigantijn van Algiers moet het wezen, wat:
de torenwachter ons seint."
-

.
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Aanstonds naderden de drie andere galeien de hoofdgalei, om te weten, wat
haar bevolen werd. De generaal gebood, dat twee in zee zouden steken
hij zou met de vierde langs het land stevenen, opdat het schip hun niet ontsnapte. De galeislaven vatten de riemen en dreven de galeien met zooveel kracht
voort, dat zij schenen te vliegen. Zij, die in zee gingen, ontwaarden op ongeveer twee,
mijlen afstands een schip, dat zij op het gezicht af op omstreeks veertien of
vijftien banken schatteden, en zoo was de waarheid : toen dit schip, de geleien
ontwaarde, ging op de vlucht met het voornemen en de hoop van te ontsnappen door zijn lichtheid : dit liep echter slecht voor hem af, want de hoofdgalei
was een van de lichtste vaartuigen, die de zee bevoeren, en zij won zoo op
hem, dat die van den brigantijn duidelijk merkten, dat zij niet konden ontsnap
dus wilde de Moorsche scheepsvoogd, dat zij de riemen lieten liggen-pen,
en zich overgaven, ten einde den gezagvoerder over onze galeien niet te tergen
maar het lot, dat het een andere richting gaf, beschikte, dat, toen de hoofdgalei
reeds zoo nabij was gekomen, dat die van het schip de stemmen konden hooren,
die van haar tot hen riepen, dat zij zich zouden overgeven, twee dronken Tur-ken, die zich op den brigantijn bevonden met nog wel een twaalftal anderen,
twee zinkroeren, afschoten. waardoor zij„ twee soldaten doodden, die op ons
verdek stonden. Toen de generaal dit zag, zwoer hid, niemand in het leven te>
zullen laten van al degenen, die hij in het schip kreeg, doch terwijl hij het
in alle woede ging antasten, ontsnapte het hem onder de riemen weg. De gelei
liep een goed eind voort ; die van het schip zagen, dat zij verloren waren ; zij
zetten alle zeilen bij, terwijl de gelei wendde, en gingen opnieuw al zeilende en>
roeiende op de vlucht; maar hun deed hun ijver niet zooveel voordeel als hun,
vermetelheid hen benadeelde, want de hoofdgalei bereikte hen op weinig meer•
dan een halve mijl, legde de riemen over hen heen en ving hen allen levend
op. Inmiddels kwamen de twee andere galeien, en alle vier keerden met den
buit naar de reede terug, waar een tallooze menigte hen stond te wachten,
verlangend om te zien wat zij aanbrachten. De generaal wierp het anker nabij
het land en bemerkte, dat de onderkoning der stad op het strand stond.
Hij gebood de sloep uit te zetten om hem te halen en gebood de groote ra
te strijken, ten einde op staanden voet den moorschen scheepsvoogd op te
hangen met de overige Turken, die hij in het schip gevangen had, en die wel
zes-en-dertig man bedroegen, allen knappe kerels en meestal Turksche schutters.
De generaal vroeg wie de kapitein van den brigantijn was en hem.
werd door een der gevangenen in de Castiliaansche taal geantwoord (later bleek
hij een Spaansche renegaat te zijn) : „Die jonge man, mijnheer, dien gij daar
ziet, is onze kapitein :" en hij wees hem een der schoonste en welgemaakt
jongelingen, die de menschelijke verbeelding zou kunnen schilderen. Zijn-ste
leeftijd bereikte, naar het scheen, geen twintig jaren. De generaal vroeg hem
,.Zeg mij, onberaden hond ! wie bewoog u om mijn soldaten te dooden, daar
gij zaagt, dat het onmogelijk was te ontsnappen ? Heeft men zoo weinig ontzag
voor hoofdgaleien ? Weet gij niet, dat vermetelheid geen dapperheid is ? Twijfelachtige hoop moet de menschen onverschrokken maken ,maken, maar niet ver
voor hoofdgaleien
-metl."
De Moorsche kapitein wilde antwoorden, maar de generaal kon voor het
oogenblik niet naar het antwoord hooren, daar hij heenliep om den onderkoning
te ontvangen, die juist op de galei stapte, en met hem betraden haar eenige
personen uit de stad. ,,De jacht is goed geweest, mijnheer de generaal," zeide
de onderkoning.
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„Zoo goed," antwoordke de generaal, ,,als uw excellentie haar straks aan de
ra van dat zeil zult zien hangen."
„Hoe zoo ?" hernam de onderkoning.
,,Omdat men mij," antwoordde de generaal, „tegen alle wetten en tegen alle
reden en krijgsgebruik in, twee soldaten gedood heeft van de besten, die zich
.op deze galeien bevonden, en ik heb gezworen allen op te zullen hangen, die
ik gevangen heb, vooral dezen jongen man, die de kapitein is van den briganfijn :" en hid wees op hem, die reeds met gebonden handen en het touw
om den hals den dood stond af te wachten. De onderkoning keek naar hem
,en hem zoo schoon, en zoo welgemaakt, en zoo bescheiden ziende, terwijl hem
op dat oogenblik zijn schoonheid ter aanbeveling strekte, kreeg hij lust om zijn
dood te voorkomen, en daarom vroeg hij hem, ,,Zeg mij, kapitein, zijt gij een
Turk van natie, of een Moor, of een renegaat ?"
Waarop de jongeman, eveneens in de Castiliaansche taal, antwoordde : cIk
ben noch een Turk, noch een Moor, noch een renegaat.
c Wat zijt gij dan D hernam de onderkoning.
«Een Christenvrouw,> antwoordde de jongeling.
c EChristenvrouw,
lk een k1
lke omstandigheden?
en
eedin
g .en in zu
en in zulk
i:lit is eene meer wonderlijke dan geloofwaardige zaak.
c Stel, mijne heeren,» zeide de jongeling, cde uitvoering van mijn doodvonnis
.uit : er zal niet veel verloren worden met het uitstellen uwer wraakneming, dat
ik u mijn leven vertel.»
Welk hart ware zoo hardvochtig. dat het door deze woorden niet getroffen
?

werd, of ten minste in zoo verre, dat men de woorden hoorde. welke de be-

droefde en neergeslagen jongeling wilde zeggen ? De generaal zeide hem, dat hij
zeggen mocht wat hij wilde, maar dat h** niet moest hopen vergiffenis te erlangen voor zijn erkende schuld. Met dit verlof begon de jongeling in dezer
voege te spreken : «Uit die meer ongelukkige dan voorzichtige natie, waarover
•-dezer dagen een zee van rampen is uitgestort, werd ik geboren, een kind van
Moorsche ouders. Tengevolge van de rampen mijner landgenooten werd ik door
twee ooms naar Barbarije gevoerd, zonder dat het mij baatte, dat ik zeide, een
Christin te zijn, gelijk ik het inderdaad ben en niet van de voorgewende of
schijnbare, maar van de waarachtige en katholieke. Het hielp mij niets bij hen,
die belast waren met onze ellendige verbanning, dat ik deze waarheid uitsprak,
en evenmin wilden mijn ooms haar gelooven, maar hielden haar veeleer voor
leen leugen en voor een uitvlucht, om in het land te kunnen blijven, waar ik
geboren was ; en zoo namen zij mij, meer met geweld, dan met mijn toestemming, met zich mede. Ik had een Christenmoeder en een verstandige vader,
die evenzeer een Christen is ; ik zoog het katholieke geloof in met de moeder
ik werd in goede manieren opgebracht; noch met den mond, noch met--melk;
terdaad, gaf ik ooit blijken van een Moorin te zijn. Met gelijken tred als deze
deugden, want dat geloof ik, dat het zijn, groeide mijn schoonheid aan, indien
ik er eenige heb, en ofschoon. mijn ingetogenheid en mijn eerzaamheid groot
waren, moeten zij niet zoo groot geweest zijn, of er werd gelegenheid gevonden
om mij te zien door een jong heer, genaamd Don Caspar Gregorio, den zoon en
,erfgenaam van een, heer, die naast ons dorp er een heeft van zijn eigen.
,Hoe hij mij zag, hoe wij elkander spraken, hoe hij zijn rust verloor door
snij en hoe ik er niet veel won door hem, zou te lang zijn om te verhalen,
vooral op een tijdstip, waarop ik vrees, dat dwars tusschen mijn tong en
mijn keel door, het touw zal getrokken worden, dat mij bedreigt; en daarom
;

,

-
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zal ik alleen zeggen: det Don Gregorio mij in onze ballingschap wilde ver
Hij mengen zich onder de Mooren, die uit andere dorpen wegtrokken-gezln.
daar hij de taal zeer goed kende ; op reis maakte hij zich bevriend met
mijn beide ooms, die mij met zich voerden : mijn vader toch, voorzichtig en
beraden, had, noodra hij het eerste bevel onzer verbanning vernam, het dorp
verlaten en was in vreemde koninkrijken een wijkplaats gaan zoeken, die ons

zou opnemen. Hij liet op een plek, waarvan ik alleen kennis draag, een aantal
paarlen en steenen van groote waarde verborgen en begraven achter met eenig
geld in gouden cruzado's en dublonen. Hij gelastte mij, den schat, dien hij
achterliet, volstrekt niet aan te raken, indien men ons soms verbande vóór hij
was teruggekeerd. Ik deed zoo, en met mijn ooms, gelijk ik gezegd heb, en
andere bloedverwanten en nabestaanden staken wij over naar Barbarije, en de
plaats, waar wij ons vestigden, was Algiers, alsof wij het deden in de hel zelve.
De koning kreeg bericht van mijn schoonheid en de faam gaf het hem van
mijn rijkdommen, wat gedeeltelijk mijn geluk was. Hij riep mij voor zich, vroeg
mij uit welk gedeelte van Spanje ik was en welk geld en juweelen ik bij mij
had ? Ik noemde hem het dorp, en dat de juweelen en het geld aldaar begraven
lagen, maar dat men ze met gemak kon krijgen, indienik er zelve om terug
ging. Dit alles zeide ik hem, hopende, dat hem niet mijn schoonheid mocht
verblinden, maar zijn inhaligheid. Terwijl hij met mij deze gesprekken hield,
kwam men hem zeggen, dat een van de welgemaakste en schoonste jongelingen,
die men zich kon voorstellen, met mij mede was gekomen. Aanstonds begreep
ik, dat zij van Don Casper Gregorio spraken, wiens schoonheid de grootste
achter zich laat. Ik ontroerde, het gevaar bedenkend, dat Don Gregorio liep ,want onder die barbaarsche Turken wordt een schoone knaap of jongeling
hooger geacht en gewaardeerd dan een vrouw, hoe schoon zij ook wezen moge.
De koning gebood aanstonds, dat men hem daar ter plaatse zou brengen, ten
einde

hem te zien, en vroeg mij, of het waar was, wat men hem van dien

knaap zeide : Toen zeide ik, als het ware bij ingeving des Hemels, tot hem,
dat het zoo was ; maar dat ik hem deed weten, dat het geen man was, maar
een vrouw, zoo als ik, en dat ik hem smeekte, mij te laten gaan om haar te
kleeden in haar natuurlijke dracht, opdat zij haar schoonheid ten volle mocht
vertoonen en met minder verlegenheid in zijn tegenwoordigheid verschijnen.
Hij zeide mij, dat ik mijn gang kon gaan en dat wij den volgenden dag zouden praten over de wijze, hoe het in te richten, dat ik naar Spanje terugkeerde
om den verborgen schat te halen. Ik sprak met Don Caspar ; ik verhaalde hem
het gevaar, dat hij liep met te toonen een man te zijn : ik kleedde hem als
eene Moorin en dienzelfden avond bracht ik hem in de tegenwoordigheid des
konings, die, hem ziende, verbaasd stond en het besluit nam, haar te bewaren,
om er een geschenk van te maken aan den Grooten Heer ; en ten einde het
gevaar te voorkomen, dat zij in het serail zijner vrouwen loopen en van hemzelven vreezen kon, gelastte hij haar te plaatsen in het huis van eenige aanzienlijke Móorinnen, die haar moesten bewaren en dienen : waarheen men hem
ook aanstonds bracht. Wat wij beiden gevoelden (want ik kan niet ontkennen,
dat ik hem bemin) laat ik te denken over aan hen, die scheiden als zij elkander
liefhebben. De koning besloot dadelijk, dat ik naar Spanje keerde met dezen
brigantijn en dat mij twee echte Turken vergezelden, die het waren, die uwe
soldaten doodden. Ook ging deze Spaansche renegaat met mij mede (wijzende
op hem, die het eerst gesproken had), van wien ik zeer wel weet, dat hij een
bedekt Christen is en dat hij met meer lust komt om in Spanje te blijven,.

<ian om naar Barbarije terug te keeren; de overige roeiers van den brigantijn

,zijn Mooren en Turken, die tot niets dienen dan om met de riemen te roeien.
De twee inhalige en onbeschofte Turken hebben..zcnder den last na te komen,
dien wij hadden, van mij en dezen renegaat op de eerste de beste kust van
Spanj e, in Christenkleeding, waarvan wij voorzien waren, aan wal te zetten,
eerst deze kust willen schoonvegen en eenigen buit maken indien zij konden,
vreezende, dat, als zij ons eerst aan land zetten, wij, door. eenig toeval, dat ons
beiden kon overkomen, mochten bekend maken, dat de brigantijn in zee
was en dat, als er soms galeien op deze kust waren, zij hen zouden nemen.
Dezen avond ontdekten wij dit strand, en zonder kennis te dragen van deze
vier galeien, werden wij ontdekt, en is ons overkomen wat gij gezien hebt, Om
kort te gaan, Don Gregorio zit in vrouwendracht onder vrouwen in ernstig
gevaar van verloren te gaan, en ik zie mij met gebonden handen, wachtend,
of om beter te zeggen, vreezend, dat ik het leven zal verliezen, dat ik reeds
moede ben. Dit, mijne heeren, is het einde mijner jammerlijke geschiedenis,
even waarachtig als rampzalig; wat ik u verzoek is, dat gij mij laat sterven
als eene Christin, daar ik, zooals ik reeds gezegd heb, in geenerlei opzicht
schuldig ben aan de schuld, waarin die mijner natie vervallen zijn.s
En hierop zweeg zij, de oogen gezwollen van teedere tranen, die vergezeld
werden van velen dergenen, die aanwezig waren. De onderkoning, weekhartig
en medelijdend, trad, zonder een woord te spreken, naar haar toe en deed
baar met eigen handen het touw af, dat de schoone handen der Moorin bond.
Terwijl de Christen-Moorin hare vreemde geschiedenis vertelde, hieid een oude
pelgrim de oogen op haar gevestigd, die de galei betreden had, toen de onderkoning haar betrad, en nauwelijks had de Moorin hare woorden geeindigd, of
hij wierp zich aan hare voeten en die kussende, terwijl zijn woorden afgebroken
werden door duizend snikken en zuchten, sprak hij haar toe: eO Anna Felix,
mijne ongelukkige dochter, ik ben uw vader Ricote, die terugkwam om U op
te zoeken, daar ik niet kon leven zonder u, die mijn ziel zijt.s
Bij deze woorden opende Sancho zijn oogen en lichtte zijn hoofd op, dat
hij gebogen hield, peizend over het ongeval zijner wandeling, en den pelgrim
aanziende herkende hij hem voor denzelfden Ricote, dien hij ontmoet had op
den dag, dat hij zijn gouverneurschap verliet, en hij werd overtuigd, dat deze
zijn dochter was, die, reeds losgemaakt, haren vader omhelsde, hare tranen
met de zijne vermengende. Deze sprak tot den generaal en den onderkoning:
cDeze, mijne heeren, is mijn dochter, ongelukkiger in hare lotgevallen dan in
haar name Anna Felix heet zij met den bijnaam van Ricote, vermaard zoowel
om hare schoonheid als om mijn rijkdom; ik verliet mijn vaderland, om in
vreemde koninkrijken een plaats te zoeken, die ons herbergde en opnam, en
die gevonden hebbende in Duitschland, kwam ik terug in dit pelgrimsgewaad,
in gezelschap met andere Duitschers, om mijn dochter te zoeken en om vele
rijkdommen op te graven, die ik verborgen had achtergelaten. Ik yond mijn
dochter niet ; ik yond wel den schat, dien ik bij mij draag; thans echter heb
ik door den zeldzamen omweg, dien gij nu kent, den schat gevonden, die mij
het rijkste maakt, namelijk mijn geliefde dochter, Ais onze weinige schuld en
hare tranen en de mijne in de onschendbaarheid uwer rechtvaardigheid een
deur kunnen openen voor de barmhartigheid, wendt die dan aan jegens ons,
die nooit eenig plan hadden u te beleedigen en in geenen deele overeenstemmen met de denkwijze der onzen, die met recht zijn verbannen geworden.s
Toen zeide Sancho: ~,Ik ken Ricote heel goed, en ik weet, dat het waar is
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wat hij zegt, voor zooveel betreft, dat Anna Felix zijn dochter is : want in die
andere nesterijen van gaan en komen, en goede of kwade bedoelingen hebben,
steek ik mij niet.)
Terwijl al de aanwezigen verbaasd stonden over het vreemde geval, zeide de
generaal : „Uw tranen alleen zouden mij niet toelaten mijn eed te houden : leef,.
schoone Anna Felix, de levensjaren, die de Hemel u heeft bestemd, en laat
de straf hunner schuld gedragen worden door de onbeschoften en vermeteler,
die haar begingen :" en aanstonds gebood hij de twee Turken aan de ra op
te hangen, die zijn twee soldaten gedood hadden; maar de onderkoning bad
hem met aandrang hen niet op te hangen, daar zij meer dwaasheid betoond
hadden dan dapperheid. De generaal deed wat de onderkoning hem verzocht,
want wraakoefeningen worden niet genomen bij bekoeld bloed ; zij trachtten
dadelijk een middel te vinden om Don Caspar Gregorio te verlossen uit het
gevaar, waarin hij verkeerde ; Ricote bood hiertoe meer dan tweeduizend ducaten
aan, die hij aan paarlen en juweelen bij zich had; men wierp vele middelen op,
maar geen was zoo goed als hetgeen de Spaansche renegaat aangaf, van wien
gesproken is, en die zich aanbood om naar Algiers terug te gaan in een klein
vaartuig, van omstreeks zes roeibanken, iemand met Christenroeiers, want hij
wist, waar, hoe en wanneer men kon en moest aan land komen en hij was ook
wel bekend met het huis, waar Don Caspar verwijlde. De generaal en de onderkoning aarzelden op den renegaat te vertrouwen en hem de Christenen toe
te vertrouwen, die het scheepje zouden roeien ; maar Anna Felix stelde zich
borg voor hem en Ricote, haar vader, zeide, dat hij de Christenen zou gaan
lossen, indien zij somtijds in het ongeluk kwamen. Toen zij het dus over dit
plan eens waren geworden, ging de onderkoning weder aan wal en Don Antonio
Moreno nam de Moorin en haar vader met zich mede, terwijl de onderkoning
hem aanbeval, hen te onthalen en hun genoegen te doen, zooveel hem mogelijk
was, terwijl hij hem van zijn kant aanbood wat er in zijn huis mocht zijn, tot
hnn onthaal: zoo groot was de welwillendheid en genegenheid, welke de schoonheid van Anna Felix hem inboezemde.

HOOFDSTUK LXIV.
Over het avontuur, dat Don Quichote het meeste leed veroorzaakte
van allen, die hem tot dusverre overkomen waren.
De vrouw van Don , Antonio Moreno, zoo verhaalt de geschiedenis, was hoogst
ingenomen met Anna Felix te harent te zien. Zij ontving haar met veel voor
evenzeer verrukt door hare schoonheid als door haar verstand,-komendhi,
want in het eene en in het andere muntte de Moorin uit, en al de lieden van
de stad kwamen, als op klokgelui, haar zien. Don Quichote zeide tegen Don
Antonio, dat het plan, omtrent de bevrijding van Don Gregorio niet goed was,
daar het meer gevaarvol was dan geschikt, en dat het beter ware hemzelf in
Barabije neder te zetten met zijn wapenen en paard, en dat hij hem dan zou
weghalen ondanks het heele Moorendom, evenals Don Gayféros gedaan had met
zijn huisvrouw Melisendra.

"U bedenke," zeide Sancho, toen hij dit hoorde, '"ldat mijnheer Don Gayferos
zijn vrouw haalde van het vasteland en haar naar Frankrijk voerde over het
vaste land; maar hier hebben wij, als wij soms Don Gregorio krijgen, niets om
hem naar Spanje over te brengen, daar de zee tusschen beiden ligt."
"Voor alles is redding, behalve voor den dood," antwoordde Don Quichote,
"want als het schip aan de kust kom t, zullen wij er ons kunnen inschepen, al
verhindert de heele wereld het,"
"U schildert het heel mooi en gemakkelijk," zeide Sancho: "maar tusschen
zeggen en handelen ligt een verre weg te bewandelen, en ik houd mij aan den
renegaat, die mij een heel braaf man toeschijnt en van zeer goeden inborst,"
Don Antonie zeide, dat als de renegaat niet goed van de zaak afkwam, men
het hulpmiddel zou aanwenden, dat de groote Don Quichote overvoer naar Barbarije.
Twee dagen daarna vertrok de renegaat met een licht vaartuig van zes riemen
aan weerszijde, bemand met zeer knappe roeiers, en nog twee dagen later vertrokken de galeien naar de Levant, nadat de generaal den onderkoning verzocht
had, wel zoo goed te willen zijn hem te berichten hoe het afliep met de bevrijding van Don Gregorio en met het geval van Anna Felix. De onderkoning
beloofde te zullen doen wat hij van hem verlangde. En eens op zekeren morgen,
dat Don Quichote was uitgegaan om op de reede een wandelrit te maken in
volle wapenrusting, want, zoo als hij dikwijls zeide, waren zij zijn sieraden en
was het strijden zijn rust, en bevond hij zich geen oogenblik zonder hen, zag
hij naar zich toekomen een ridder, evenzeer van top tot teen gewapend, op
wiens schild een helderschijnende maan was geschilderd, en toen hij op een
punt was gekomen, dat hij kon gehoord worden, riep hij met luider stem., het
woord richtend tot DOll Quichote: "Uitstekend ridder en nooit volprezen Don
Quichote van de Mancha! ik ben de Ridder van de Blanke Maan, wiens ongehoorde wapenfeiten hem wellicht in uw geheugen hebben bewaard: ik kom
om met u te strijden en om de kracht uwer armen te beproeven, ten einde u
te doen erkennen en belijden, dat mijn dame, zij moge zijn wie zij is, aonder
vergelijking schooner is dan uw Dulcinea van Toboso: als gij deze waarheid
eenvoudigweg belijdt, zult gij uw dood voorkomen en de moeite, die ik moet
nemen, om hem u te geven; en als gij mocht strijden en ik u overwinnen,
verlang ik geen andere voldoening, dan dat gij, de wapenen afleggende en u
onthoudende van avonturen te zoeken, naar uw dorp terugkeert en wegschuilt
voor den tijd van een jaar, waar gij dan moet leven zonder de hand aan den
degen te slaan, in stillen vrede en in voordeelige rust, want dit dient tot vermeerdering uwer bezittingen en tot zaligheid uwer ziel ; en als gij mij overwint,
zal mijn hoofd ter uwer beschikking zijn en zullen mijn wapenen en mijn paard
uw buit zijn en mijn roem op den uwen overgaan. Bedenk wat u het beste
is en antwoord mij dadelijk, want dezen dag heb ik om deze zaak af te doen.s
Don Quichote stond onthutst en verbaasd zoowel over de aanmatiging van
den Ridder van de Blanke Maan, als over de reden, waarom hij hem uitdaagde,
en met kalmte en een strenge houding antwoordde hij hem: «Ridder van de
Blanke Maan, wiens daden tot dusverre niet tot mijn ooren zijn gekomen, ik
zal u doen zweren, dat gij nooit de doorluchtige Dulcinea gezien hebt: want
hadt gij haar gezien, dan weet ik, dat gij u niet in dezen strijd als eischer zoudt
begeven: haar gezicht toch zou u overtuigd hebben, dat er geen schoonheid
bestaan heeft of kan bestaan, die met de hare kan vergeleken worden: en alzoo,
u niet zeggende, dat gij liegt, maar aIleen, dat gij uw voorgenomen doel niet
bereikt, neem ik, onder de voorwaarden, die gij hebt opgenoemd, uw uitdaging
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aan en wel aanstonds, opdat de dag niet voorbijga, dien gij bepaald hebt : alleen
zonder ik van de voorwaarden deze uit, dat de roem uwer wapendaden op
mij zou overgaan, want ik weet niet welke en hoedarige die zijn : met de mijne
ben ik tevreden, zooals zij zijn. Neem dan zooveel plaatsruimte als gij wilt:
ik zal hetzelfde doen, en ween God het geeft zegene St. Pieter !»
Men had uit de stad den Ridder van de Blanke Maan bewerkt en zeide den
onderkoning, dat hij bezig was met Don Quichote van de Mancha te spreken.
De onderkoning, denkende, dat het een nieuw avontuur zou zijn, verzonnen
door Don Antonio Moreno of door een anderen heer uit de stad, ging dadelijk
naar de reede met Don Antonio en met vele andere heeren, die hem vergezelden, juist op het oogenblik, dat Don Quichote de teugels wendde van Rosinante om de noodige ruimte te nemen. Toen nu de onderkoning zag, dat
het tweetal aanstalten maakte om te wenden en tegen elkander in te rijden,
plaatste hij zich tusschen hen en vroeg, wat de oorzaak was, die hen bewoog
om zulk een onvoorzienen strijd te beginnen.
De Ridder van de Blanke Maan antwoordde, dat het was om den voorrang
in schoonheid, en zeide hem in korte woorden hetzelfde wat hij Don Quichote
gezegd had, met de voorwaarden der uitdaging, opgemaakt door beide partijen.
De onderkoning naderde Don Antonio en vroeg hem zachtjes, of hij wist, wie
die Ridder van de Blanke Maan was, en of het een grap was, welke zij met
Don Quichote wilden hebben.
Don Antonio antwoordde hem, dat hij niet wist, wie het was en evenmin of
het scherts of ernst was met die uitdaging.
Dit antwoord bracht den onderkoning in onzekerheid, of hij hen al dan niet
zou laten voortgaan met den strijd; maar niet kunnende gelooven, dat het iets
anders zou zijn dan een grap,trad hij op zijde, zeggende : r Heeren ridders,
als er hier geen andere keuze iis dan bekennen of sterven, en mijnheer Don
Quichote bij zijn meening blijft en u Ridder van de Blanke Maan, bij de uwe,

zoo zij het in Godes hand en gaat uw gang !
Die van de Blanke Maan bedankte met hoffelijke en verstandige woorden
den onderkoning voor het verlof, dat hij hun gaf, en Don Quichote deed hetzelfde ; voorts zich den Hemel aanbevelend, alsmede aan Dulcinea, zooals hij
gewend was bij den aanvang der veldslagen, die zich aan hem voordeden,
wendde hij zich, ten einde nog iets meer ruimte te nemen, daar hij zag, dat
zijn tegenpartij hetzelfde deed en zonder dat er een trompet of een ander
krijgsinstrument schalde, dat hun een teeken gaf om aan te vallen, wendden
zij beiden op eenzelfden oogenblik de teugels hunner paarden, en daar die van
de Blanke Maan de snelste was, bereikte hij Don Quichote op twee derde gedeelten van de tusschenruimte en vloog daar met zooveel heftigheid tegen hem
op, zonder hem met zijn lans te raken, die hij, naar het scheen, met voordacht
oplichtte, dat hij Rosinante en Don Quichote met een gevaarlijken val op den
grond smeet. Aanstonds was hij over hem heen en hem de lans op het vizier
zettende, riep hij : t Overwonnen zijt gij, ridder, en gij zult sterven, als gij de
voorwaarden van ons tweegevecht niet volbrengt.
Don Quichote, afgemat en verdoofd, sprak, zonder zijn vizier op te schuiven,
alsof hij van binnen uit een graf sprak, met een zwakke en krachtelooze stem:
«Dulcinea van Toboso is de schoonste vrouw der wereld en ik ben de ongelukkigste ridder der aarde : het is niet goed, dat mijn zwakte aan deze waarheid
te kort doet : stoot toe, ridder, met uw lans en ontneem mij het leven, daar gij

mij toch de eer hebt ontnomen.'
DON QUICHOTE. 41
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Dat zal ik niet doen,» zeide die van de Blanke Maan : a leve, leve ongeschonden de faam der schoonheid van jonkvrouw Dulcinea van Toboso : ik ben
tevreden wanneer de groote Don Quichote een jaar in zijn dorp blijft, of zoolang als hem door mij geboden wordt, zooals wij overeenkwamen, voordat wij
dit gevecht aanvingen.»
Dit alles hoorden de onderkoning en Don Antonio, met anderen, die daar
stonden, en zij hoorden ook, dat Don Quichote antwoordde, dat, wanneer hij
maar niets vergde, dat ten nadeele strekte van Dulcinea, hij al het overige zou
vervullen als een nauwkeurig en waarachig ridder. Toen deze belofte gedaan
was, wendde die van de Blanke Maan de teugels, en den onderkoning beleefd
met het hoofd groetende, reed hij op een klein drafje de stad in. De onderkoning gebood Don Antonio hem na te gaan en op allerlei wijze te vernemen,
wie hij was ? Men beurde Don Quichote op, ontblootte zijn gelaat en vond
hem doodsbleek en zweetende. Met Rosinante was het zoo erg gesteld, dat hij
zich voor het oogenblik niet kon bewegen, Sancho, geheel bedroefd, en vol
spijt, wist niet wat te zeggen of wat te doen. Het kwam hem voor, dat dit
geheele geval in een droom plaats had en dat deze gansche samenloop een
betoovering was. Hij zag zijn heer overwonnen en genoodzaakt gedurende een
jaar geen wapenen te dragen ; hij stelde zich het licht van den roem zijner
wapendaden voor als verduisterd en de verwachtingen zijner nieuwe beloften
verdwenen gelijk de rook verdwijnt voor den wind. Hij was ougerust, of Rosinante al dan niet kreupel zou blijven, of zijn meester verminkt; ja het ware
geen gering geluk, indien hij slechts verschrikt was. Eindelijk droeg men hem
in een draagstoel, dien de onderkoning gelastte te halen, naar de stad, en de
onderkoning keerde mede terug met het verlangen om te weten, wie de Ridder
van de Blanke Maan was, die Don Quichote in zulk een slechten toestand had
achtergelaten.

HOOFDSTUK LXV.
Waarin verklaard wordt wie de Ridder van de Blanke Maan
was, met de bevrijding van Don Gregorio, en
andere voorvallen.
Don . Antonio Moreno volgde den Ridder van de Blanke Maan, en evenzoo
volgden, ja vervolgden hem een aantal jongens tot zij eindelijk in een herberg
in de stad binnengingen. Don Antonio trad haar binnen, verlangend hem te
leeren kennen ; een schildknaap kwam om hem te ontwapen ; hij sloot zich op
in een benedenzaal, en met zich Don Antonio, die op heete kolen stond om

te weten, wie hij was. Toen de Ridder van de Blanke Maan zag, dat die heer
hem niet verliet, zeide hij tot hem : «Ik weet wel, mijnheer, waarom gij komt,
namelijk om te weten, wie ik ben : en daar er geen reden is om het u te verhelen, zal ik, terwijl mijn bediende mij ontwapent, het u zeggen, zonder dat er
iets ontbreekt aan de waarheid van het geval. Weet, mijnheer, dat men mij
noemt den baccalaureus Simson Carrasco. Ik ben uit hetzelfde dorp als Don
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Quichote van de Mancha, wiens dwaasheid ons allen tot medelijden beweegt,
die hem kennen, en onder hen, die zulks het meeste gehad hebben, ben ik geweest; en daar ik meende, dat zijn welzijn afhangt van zijn rust en zijn ver
blijven; zijn dorp en in zijn huis, maakte ik een plan om er hem in te doen-blijfn
blijven; en zoo zal het nu drie maanden geleden zijn, dat ik hem op weg te
gemoet ging als dolend ridder, mij noemende den Ridder van de Spiegels, met
het voornemen om met hem te strijden en hem te overwinnen zonder hem
leed te doen, als voorwaarde van onzen strijd stellende, dat de overwonnene
zou blijven ter beschikking van den overwinnaar : en wat ik hem dacht te
vragen, want ik achtte hem reeds overwonnen, was, dat hij zou terugkeeren
naar zijn dorp en er een heel jaar niet uitkomen, in welken tijd hij zou kunnen genezen worden ; maar het lot schikte het anders, want hij overwon mij
en stootte mij van mijn paard, en zoo miste mijn plan zijn uitwerking : hij ver
zijn weg, en ik keerde overwonnen, beschaamd en afgemat van den val,-volgde
,lie gevaarlijk genoeg was; daarom verloor ik echter het verlangen niet om weder te keeren, ten einde hem op te zoeken en te overwinnen, gelijk men he-den gezien heeft. En daar hij zoo nauwkeurig is in het opvolgen van de regelen der dolende ridderschap, zal hij zonder eenigen twijfel, ten einde zijn woord
te '; houden, den regel volgen, dien ik hem heb voorgeschreven. Dit is het,
mijnheer, wat er plaats heeft, zonder dat u iets anders kan zeggen : ik smeek
u, maak mij niet bekend, en zeg niet aan Bon Quichote wie ik ben, opdat
mijn goede plannen hun uitwerking hebben en een man zijn verstand herkrijge,
die het zeer goed heeft, zoodra de dwaasheden van het ridderdom hem ver
-laten.»
tO mijnheer! > zeide Don Antonio, «God vergeve u de schade, welke gij
der geheele wereld berokkend hebt door den aardigsten gek, die er in leeft,
verstandig te willen maken ! Ziet gij niet, mijnheer, dat het voordeel, dat het
verstand van Don Quichote aanbrengt, niet zal kunnen halen bij het genot,
dat hij met zijn buitensporigheden schenkt ? Maar ik verbeeld mij, dat al de
schranderheid van mijnheer den baccalaurens niet toereikend kan zijn om een
man, die volkomen gek is, wijs te maken ; en streed het niet tegen de liefde,
dan zou ik wenschen, dat Don Quichote nooit herstelde, want met zijn herstelling verliezen wij niet alleen zijn aardigheden, maar ook die van Sancho
Panza, zijn schildknaap, waarvan elke op zich zelve de zwartgalligheid zelve
weder vroolijk kan maken. Evenwel zal ik zwijgen en hem niets zeggen, ten
einde te zien, of mijn argwaan bewaarheid wordt, dat de kunstmiddelen door
mijnheer Carrasco beproefd, geen uitwerking zullen hebben.»
Deze antwoordde, dat de zaak voor het oogenblik reeds goed stond en dat
,hij er een gelukkige uitkomst van verwachtte; en nadat Don Antonio hem had
aangeboden te doen wat hij hem bevelen mocht, nam hij afscheid van hem, en
.zijn wapens op een muildier hebbende doen binden, reed hij aanstonds op het
paard, waarop hij ten strijde was getogen, de stad uit, nog dienzelfden dag, en
keerde terug naar zijn geboortedorp, zonder dat hem iets gebeurde, dat in deze
waarachtige geschiedenis dient verhaald te worden.
Don Antonio verhaalde den onderkoning alles wat Carrasco hem had medegedeeld, waarmede de onderkoning niet veel genoegen nam, want door den
terugkeer van Don Quichote ging al datgene verloren wat allen hadden kunnen
smaken, die van zijn dwaasheden kennis droegen. Zes dagen lag Don Quichote
te bed, verdrietig, droevig, peinzend en in slechten toestand, terwijl hij in zijn
verbeelding steeds het ongelukkig geval zijner nederlaag overwoog. Sancho

troostte hem en zeide tot hem: e Mijnheer, beur het hoofd op en wees
vroolijk, zoo gij kunt, en dank den Hemel dat gij, toen hij U op den grond
smeet, er niet afkwaamt met een gebroken rib be; en daar gij weet, dat waar
gehakt wordt spaanders vallen, en dat er niet steeds gebraden spek is, waar
speetjes zijn, zend den geneesheer naar de maan, want gij hebt hem niet noodig om te genezen van deze ongesteldheid, Laat ons terugkeeren naar ons
huis en het zoeken van avonturen door landen en dorpen, die wij niet kennen
laten varen, als men het goed beschouwt, ben ik hier degene die het meest
verliest, ofschoon u er het slechtste aan toe is. Ik, die met het gouverneurschap den lust, om ooit meer gouverneur te zijn, vaarwel zeide verloor den lust
niet om graaf te worden, en dat zal nooit gebeuren, als u het koning worden
vaarwel zegt, tegelijk met het beroep uwer ridderschap; en zoo zullen mijne
verwachtingen in rook vervliegen.s
cZ,vijg, Sancho! gij ziet toch, dat mijn opsluiting en afzondering niet langer
dan een jaar moeten duren, dan keer ik aanstonds terug tot mijne eervolle
bezigheden, en dan zal mij weI geen koninkrijk ontbreken, dat ik win en geen
graafschap om u te geven.s
eGod hoore het!s zeide Sancho, (en het moge in vervulling gaan! ik heb
steeds hooren zeggen, dat goede hoop meer waard is dan een schrale bezitting.s
Op dit punt waren zij, toen Don Antonio binnentrad en met zeer groote opgeruimdheid zeide: «Goed nieuws, mijnheer Don Quichote! Don Gregorio en de
renegaat, die om hem weg geweest is, zijn op de reede; wat zeg ik r op de
reede? zij zijn reeds in het huis van den onderkoning en zullen op het oogenblik hier zijn.s
Don Quichote verblijdde zich tamelijk en zeide : ( Waarlijk, ik sta op het
punt om te zeggen, dat het mij genoegen zou gedaan hebben, indien juist
het tegenovergestelde ware gebeurd, want dan zou ik mij verbonden hebben
om naar Barbarije over te steken, waar ik met de kracht van mijn arm de
vrijheid zou geschonken hebben, niet alleen aan Don Gregorio, maar aan alle
Christengevangenen, die in Barbarije zijn. Maar wat zeg ik, ellendige? ben ik niet
de overwonnene? ben ik niet de verslagene? ben ik niet degene, die geen
wapenen mag dragen, een jaar lang? Wat beloof ik dan? waarop beroem ik
mij, daar het mij veeleer past het spinrokken te hanteeren, dan het zwaard b
«Laat dat rusten, mijnheer b zeide Sancho: eleve de hen, al heeft zij de
pip! want he den voor u en morgen voor mij: om die ontmoetingen en knuppelslagen moet men niets geven: wie heden vah kan morgen opstaan, tenzij hij
te bed wil blijven liggen: ik wil zeggen, dat hij zich laat nedersIaan, zonder
nieuwen moed te scheppen voor nieuwe strijden: en dat u nu opsta, ten einde
Don Gregorio te ontvangen, want mij dunkt ik hoor een rumoer van menschen
en hij moet reeds ill huis wezen.s
En zoo was het inderdaad, want, nadat Don Gregorio en de renegaat den
onderkoning bericht hadden gegeven van hun doen en laten, kwam Don Gregorio, verlangend om Anna Felix te zien, met den renegaat ten huize van Don
Antonio, en ofschoon Don Gregorio, toen men hem uit Algiers haalde, in
vrouwenkleederen was, verwisselde hij ze in het schip met die van een gevangene., die met hen medeging; maar in welke kleeding hij oak verscheen,
toonde hij een persoon te zijn om te begeeren, te dienen en hoog te waardeeren, want hij was bovenmate schoon en zijn leeftijd, naar het scheen, van
zeventien of achttien jaren. Ricote en zijn dochter gingen hem ontvangen, de

vader met tranen en de dochter met eerbaarheid. Zij omhelsden elkander niet,
want waar veel liefde is pleegt geen buitengewone ongedwongenheid te wezen.
De twee vereenigde schoonheden Don Gregorio en Anna Felix brachten elkeen
in .het bijzonder en allen te zamen in verbazing, die aanwezig waren. Ret stilzwijgen sprak voor de twee minnenden, en hun oogen waren de tongen, die
hun blijmoedige en eerbare gedachten openbaarden. De renegaat verhaalde het
kunstmiddel, dat hij had aangewend, om Don Gregorio te krijgen. Don Gregorio
verhaalde de gevaren en benauwdheden, waarin hij zich bevonden had met de
vrouwen, bij welke hij verwijld had, niet met breeden ornhaal, maar in korte
woorden, waardoor hij toonde, dat zijn verstand zijn jaren overtrof. Ten slotte
betaalde en voldeed Ricote zoowel den renegaat, als hen die het scheepje geroeid hadden. De renegaat liet zich weder inlijven en terugbrengen tot de Kerk
en van een rot lid werd hij rein en genezen door boete en berouw. Twee dagen
daarna overlegde de onderkoning met Don Antonio, welken weg zij zouden inslaan, opdat Anna Felix en haar vader in Spanje zouden blijven, daar zij
-er volstrekt geen zwarigheid in zagen, dat zulk een Christelijke dochter en zulk
een blijkbaar welgezinde vader daar bleven. Don Antonio bood aan naar de
hofstad te gaan am er over te handelen, waar hij tach noodzakelijk wezen
rnoest voor andere zaken, terwijl hij te verstaan gaf., dat daar, door middel van
gunst en van geschenken, vele moeielijke zaken geschikt worden.
«Neen,) zeide Ricote (die tegenwoordig was bij dit gesprek): cer is niets te
wachten van gunst noch van geschenken, want bij den grooten Don Bernardino
van Velasco, graaf van Salazar, wien Zijne Majesteit met onze uitdrijving belast heeft, vermogen geen gebeden, noch beloften, noch geschenken, noch
klachten, want ofschoon het \vaar is, dat hij de barmhartigheid vereenigt met
-de rechtvaardigheid., bezigt hij, daar hij ziet, dat het geheele lichaam onzer natie
bezoedeld en verrot is, jegens haar veeleer het gloeiende ijzer, dat brandt, dan
de zalf, die verzacht, en zoo heeft hij met voorzichtigheid, met scherpzinnigheid, met ijver en met de vrees, die hij inboezemt, het ge\vicht van dezen
zwaren arbeid op zijn sterke schouders genomen, zonder dat onze kunstgrepen,
listen, overleggingen en bedriegerijen zijn .A.rgusoogen kunnen verblinden, waarmede hij steeds ,vacht houdt, opdat niet een der onzen achterblijve en zich
verschuile, die, als een verborgen wortel, later weder zou uitbotten en giftige
vruchten voortbrengen in Spanje, dat nu zuiver is, en bevrijd van de vrees,
waarin onze menigte het hield. Heldhaftig besluit van den grooten Philips den
Derden en ongehoorde voorzienigheid van het te hebben opgedragen aan een
Don Bernardino van Velasco b
«Niettemin zal ik toch, als ik daar ben, aIle mogelijke moeite aanwenden,
en dan doe de Hemel wat Hem het meeste behaagt,s zeide Don Antonio:
«Don Gregorio zal met mij medegaan om troost aan te brengen in het ver-driet, dat zijn ouders moeten hebben over zijn afwezigheid ; Anna Felix zal bij
mijn vrouw in mijn huis blijven of in een klooster, en ik weet, dat rnijnheer
-de onderkoning met genoegen zal zien, dat Ricote ten zijnent blijve totdat de
.afloop mijner onderhandeling bekend is.s
De onderkoning stemde toe in het heele voorstel ; maar toen Don Gregorio
'vernam wat er voorviel, zeide hij, dat hij in geen geval Donna Anna Felix
kon noch wilde verlaten: evenwel, daar hij het voornemen had om zijn ouders
'te gaan opzoeken en een plan te beramen, ten einde haar te komen halen,
trad hij tot de overeengekomen afspraak toe. Anna Felix bleef bij de vrouw
'van Don Antonio en Ricote ten huize van den onderkoning. De dag van het
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vertrek van Don Antonio kwam en ook die van Don Quichote en Sancho,
dat nog twee dagen later was : want zijn val liet niet toe, dat hij zich spoediger
op reis begaf. Er werden tranen gestort, er hadden zuchten en flauwten en
snikken plaats bij het afscheid nemen van Don Gregorio en Anna Felix. Ricote
bood Don Gregoria duizend escudo's aan, indien hij ze verlangde; maar hij
nam, er slechts vijf aan, die Don Antonio hem leende, terwijl hij hun terug
beloofde in de hofstad. Hiermede vertrokken zij beide, en Don Quichote-betaling
met Sancho later, zooals gezegd is : Don Quichote ongewapend en in burgerkleeding; Sancho te voet, daar het grauwtje met de wapenen beladen was.

HOOFDSTUK LXVI.

Handelend over hetgeen degene, die het leest, zal zien,
of, die het hoort, zal hooren.
Bij het verlaten van Barcelona keek Don Quichote nog eens om, ten einde
de plek te ziele, waar hij gevallen was en zeide : «Hier lag Troje ; hier voerde
mijn ongeluk, en niet mijn lafhartigheid, mijn behaalden roem weg; hier heeft
de fortuin mij hare onbestendigheid leeren kennen, hier werden mijne wapen;

feiten verduisterd

; hier eindelijk viel mijn geluk om nooit meer op te staan.

Toen Sancho dit hoorde, zeide hij : «het is evenzeer plicht van moedige har
mijnheer, geduld te bezitten in de rampen als vroolijkheid in den voorspoed:-ten,
en dit beoordeel ik naar mijzelven, want was ik blijde, toen ik gouverneur was,
thans nu ik schildknaap te voet ben, hen ik niet droevig, want ik heb hooren
zeggen, dat zij, die men hier fortuin noemt, een dronken en eigenzinnige vrouw is,
vooral blind, en daarom ziet zij niet wat zij doet, en weet niet wie zij neder werpt, noch wie zij verhoogt.»
t Gij zijt zeer wijsgeerig, Sancho,» antwoordde Don Quichote : c gij praat zeer
verstandig : ik weet niet, wie het u leert `Vat ik u kan zeggen is, dat er geen
fortuin in de wereld is, en de dingen, die er in gebeuren, zij mogen goed of
kwaad zijn, komen niet bij toeval, maar door de bijzondere Voorzienigheid der
hemelen, en van hier komt, wat men pleegt te zeggen, dat iedereen de bouw
zijn geluk. Ik ben het van het mijne geweest, maar niet met-mestrivan
de noodige
de noodige voorzichtigheid ; en zoo zijn mijn plannen op niets uitgeloopen, want
ik had moeten bedenken, dat aan de machtige grootte van het paard van den
Ridder van de Blanke Maan de zwakte van Rosinante niet kon wederstaan. Ik
was om kort te gaan vermetel: ik deed wat ik kon. men wierp mij neder, en
ofschoon ik de eer verloor, verloor ik niet en kon ik niet verliezen de deugd
van mijn woord te houder. Toen ik een dolend ridder was, onverschrokken
en dapper, bevestigde ik mijn daden door mijn werken en door mijn handen,
en thans nu ik een schildknaap te voet ben, zal ik mijn woorden bevestigen,
door te volbrengen wat ik beloofd heb. Stap dus voort, vriend Sancho, en laat
ons in ons dorp het jaar van ons noviciaat gaan houden ; door deze opsluiting
zullen wij nieuwe deugd verkrijgen om terug te keeren tot het nooit door mij
vergeten beroep der . wapenen.
„Mijnheer," rntwoordde Sancho, ,het reizen te voet is niet zulk een verma;
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kelijke zaak, dat zij snij beweegt en aanspoort om groote dagreizen te maken.
Laat ons deze wapenen achterlaten en ophangen aan een boom, in de plaats
van een galgenaas, en als ik op de schoften van het grauwtje zit, met de beenen van den grond, zullen wij de dagreizen maken zooals u ze zal verlangen
en bepalen : maar te denken, dat ik te voet moet reizen en ze dan maken, is
maar gekheid. »
„Gij hebt goed gesproken Sancho," antwoordde Don Quichote : „laten mijn
wapenen hangen als een zegeteeken, en aan hun voet, of rondom hen, zullen
wij op de boomen griffen wat op het zegeteeken der wapenen van Roland geschreven stond:
Niemand rake deze wapens aan
Die zich niet met Roland meten kan!
„Dat alles schijnt mij prachtig," antwoordde Sancho, „en ware het niet om
het gemis van Rosinante op onze reis, dan ware het wel goed, hem er ook
maar bij te hangen."
,,Maar ik wii, dat noch hij, noch de wapenen opgehangen worden," hervatte
Don Quichote, „opdat men. niet zegge : voor goeden dienst slechte belooning."
„U spreekt zeer goed," antwoordde Sancho, ,,want, naar de meening van ver
moet de schuld van den ezel niet geladen worden op zijn zadel ; en-standige,
daar u zelf van dat geval de schuld heeft, zoo kastijd uzelven en laat uw toorn
niet uitbarsten over uw reeds gebroken en bloedige wapen, noch op de zacht
noch opdan
debillijk
zwakheid mijner voeten, door te ver--ardighenvRost,
meer weg afleggen,
langen, dat
is."
die
Onder zulke
woorden en gesprekken ging
Onder zulke woorden en gesprekken ging de heele dag voorbij, en nog vier
andere, zonder dat hun iets overkwam, dat hun reis stoorde, en op den vijfden
dag, bij het inkomen van een dorp, troffen zij aan de deur eener herberg een
menigte lieden aan, die, daar het feestdag was, bezig waren met zich daar te
vermaken. Toen Don Quichote bij hen kwam, verhief een boer zijn stem en
zeide : „Een van die beide heerera, die daar aankomen en de partijen niet kennen, zal zeggen wat er moet gedaan worden in onze weddenschap."
„Dat zal ik zeker," antwoordde Don Quichote, „en in alle billijkheid, als het
mij maar gelukt, haar te begrijpen."
„Het geval is, goede heer," zoo begon de boer, ,,dat een landman uit dit
dorp, zoo dik, dat hij tweehonderd vijf-en-zeventig pond weegt, een anderen
boer, zijn buurman, tot loopen heeft uitgedaagd, die niet meer dan honderd
vijf-en-twintig pond weegt. De voorwaarde was, dat zij eene afstand van honderd schreden zouden doorloopen met gelijke zwaarte : en als men den uitdager
gevraagd heeft, hoe men de zwaarte zou vereffenen, zeide hij, dat de uitgedaagde,
-en-zeventig pond weegt, nog honderdvijftig pond ijzer op zijn
die honderd vijf
rug zou laden, en zoo zouden de tweehonderd vijf-en-zeventig ponden van den
mageren gelijk komen met de tweehonderd vijf-en-zeventig van den vetten."
„Dat niet," zeide Sancho, voordat Don Quichote antwoordde : „en mij, die
weinige dagen geleden ophield gouverneur en rechter te wezen, gelijk de gansche
wereld weet, komt het toe, deze twijfelachtige zaken op te helderen en mijn
oordeel uit te spreken in de heele rechtszaak."
,Antwoord in vredes naam, vriend Sancho," zeide Don Quichote : „ik ben
niet in s;aat om kruimels voor de katten te strooien, zoozeer is mijn verstand
verbijsterd en in de war."

Met dit verlof zeide Sancho tot de boeren. die in menigte met open monden
om hem heen stonden te wachten op het vonnis: "Broeders, wat die dikke
eischt, houdt geen steek en heeft geen schaduw van eenig recht, want indien
het waarheid is wat men zegt, dat de uitgedaagde de wapenen kan kiezen, dan
is het niet goed, dat deze man ze zoodanig kieze, dat zij den anderen beletten
en verhinderen in de overwinning: en dus is het mijn meening, dat de dikke
uitdager zich besnoeie, afpelle, dunne, schave en opknappe, en honderdvijftig
pond uit zijn vleesch, hier en daar uit zijn lichaam hale, zooals het hem het
best zal dunken en passen, en op deze wijze honderd vijf-en-twintig pond zwaarte
overhoudende, zal hij gelijk staan met de. honderd vijf-en-twintig zijner tegenpartij, en zoo zullen zij gelijk kunnen loopen."
"Ik zweer bij den Hemel," riep een boer, die het vonnis van Sancho hoorde,
"dat deze heer gesproken heeft als een heilige en gevonnisd als een kanunnik ;
maar het is wel zeker, dat de dikke zich geen ons van zijn vleesch zal laten
afnemen, laat staan honderdvijftig pond."
"Het beste is, dat zij niet loopen," antwoordde een ander, "opdat de
magere niet bezwijke onder het gewicht, noch de dikke zich niet verminke; laat ons de helft van de weddenschap aan wijn besteden en deze heeren
medenemen naar de herberg de verantwoording komt op mij b
"Mijne heeren," antwoordde Don Quichote, "ik zeg u dank; maar ik kan
mij geen oogenblik ophouden, want droevige gedachten en lotgevallen doen mij
onbeleefdschijnen en met eenigen spoed voortreizen;" - en de sporen gevend
aan Rosinante, reed hij door, allen in verbazing latende, die zoowel zijn vreemde
figuur, als het verstand van zijn knecht hadden gezien, want daarvoor hielden
zij Sancho; en een andere van de boeren zeide: eAls de knecht zoo verstandig
is, hoe moet dan de meester wezen? Ik zou wedden, dat, als zij te Salamanca
gaan studeeren, zij in een ommezien rechters zullen worden, want alles is maar
gekheid, behalve studeeren en nogmaals studeeren, en gunst en geluk te hebben,
en dan ziet een mensch zich, als hij er het minst aan denkt, met een rechterstaf in de hand of met een mijter op het hoofd.s
Dien nacht brachten meester en knecht midden op het veld door onder den
blooten hemel en onbeschut, en den volgenden dag hun weg vervolgend, zagen
zij een man te voet op hen afkomen met een knapzak om zijn hals en een piek
of werpspies in zijn hand, het eigenaardige voorkomen van een renbode te voet ;
toen deze nu dicht bij Don Quichote was gekomen, verhaastte hij zijn stap en
half loopende kwam hij bij hem en hem omhelzende om de rechterdij, want
hooger reikte hij niet, sprak hij hem toe met veel blijdschap: cO mijnheer Don
Quichote van de Mancha, welk een groot genoegen zal het hart van mijnheer
den hertog vervullen, wanneer hij verneemt, dat u naar zijn kasteel terugkeert,
waar hij zich nog altijd bevindt met mevrouw de hertogin. J
elk ken u niet, vriend,s antwoordde Don Quichote, "en ik weet niet wie gij
zijt, als gij het mij niet zegt.s
elk, mijnheer Don Quichote,s antwoordde de renbode, "ben Tosilos, de lakei
van den hertog, mijnen heer, die niet met u wilde vechten over het huwelijk
van de dochter van Donna Rodriguez.s
eGod helpe mij 1) riep Don Quichote: is het mogelijk, dat gij het zijt, dien
de toovenaars, mijne vijanden, veranderden in dien lakei, dien gij noemt, om mij
bedriegelijk de eer van dien strijd te ontnemen o
eZwijg, goede heer,s hervatte de brievenbode, ewant er was niets geen tooverij,
noch eenige gelaatsverandering; ik kwam evenzeer als lakei Tosilos binnen de
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omheining, als ik er als lakei Tosilos uitkwam. Ik dacht te trouwen zonder te
vechten, dewijl het meisje mij bevallen was; maar mijn voornemen kwam verkeerd uit, want zoodra u uit ons kasteel vertrokken waart, liet de hertog, mijn
heer, mij honderd stokslagen geven, wegens het niet handelen naar de voorschriften, die hij mij gegeven had voordat de strijd aanving, en alles is hierop
neergekomen, dat het meisje reeds een non is, en Donna Rodriguez naar Castilie
teruggekeerd; ik ga thans naar Barceleno aan den onderkoning een pak brieven
brengen, die mijn meester hem toezendt· Als u een slokje verlangt, dat wel
warm, maar zuiver is, hier heb ik een kalebas bij mij, vol wijn, met ik weet
niet hoeveel stukjes Tronchonsche kaas, die zullen dienen tot opwekker van den
dorst, indien hij soms mocht slapen.s
elk houd van het ontbijt,s zeide Sancho, een laat het overige van de beleefdheid loopen: de goede Tosilos schenke in, ondanks alle toovenaars, die er in
Indie zijn.s
cWaarachtig, riep Don Quichote, cgij zijt de grootste slokop der wereld en
de grootste weetniet <:ter aarde, Sancho, daar gij niet overtuigd zijt, dat deze
postbode betooverd is en deze Tosilos nagemaakt: blijf bij hem en eet u zat,
ik zal vast langzaam vooruitgaan, en wachten tot gij komt.s
De lakei lachte, haalde zijn kalebas voor den dag, kreeg zijn stukjes kaas uit
zijn knapzak, en een broodje nemende, gingen hij en Sancho op het groene
gras zitten en in vrede en gezelligheid deden zij den gansehen voorraad uit den
knapzak tot den bodem toe verdwijnen, met zulk een ijver, dat zij het brievenpak aflikten, aIleen omdat het naar kaas rook. Tosilos zeide tot Sancho: cZonder twijfel moet deze uw meester, vriend Sancho, zich aan gekheid schuldig
maken j's
"Hoe schuldig maken?" antwoordde Sancho: "hij maakt bij niemand schulden, hij betaalt alles, en vooral als de munt bestaat in gekheid: ik zie het heel
goed en ik zeg det hem heel goed: maar wat helpt het? vooral TIU, TIU hij het
op en top is, omdat hij overwonnen is door den Ridder van de Blanke Maan."
Tosilos verzocht hem te vertellen wat hem overkomen was, maar Sancho antwoordde hem, dat het onbeleefd was, zijn meester op hem te laten wachten, dat
er, als zij elkander weder eens ontmoetten, wel gelegenheid voor zou wezen : en
opstaande, na zich den rok te hebben afgeschud en de kruimels uit den baard,
dreef hij het grauwtje voor zich uit en vaarwel roepende, verliet hij Tosilosen
bereikte zijn meester, die hem onder de schaduw van een boom lag te wachten.

H 0 0 F D STU K LXVII.

Van het besluit van Don Quichote, om een herder te worden en
een landelijk leven te leiden, gedurende het jaar zijner
belofte, met andere wezenlijk aardige en
grappige voorvallen.
Kwelden vele grillen Don Quichote v66r zijn nederlaag, veel meer kwelden
er hem nadat hij gevallen was. In de schaduw van den boom lag hij, gelijk
gezegd is, en daar vlogen de gedachten op hem aan al vliegen op den honig
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en staken hem. Sommigen hadden tot onderwerp de onttoovering van Dulcinea
en anderen het leven, dat hij zou leiden, in zijn gedwongen afzondering. Sancho
kwam aan en prees hem de welwillendheid van den lakei Tosilos. „Is het mogelijk," vroeg Don Quichote hem, dat gij, o Sancho, nog steeds denkt, dat hij
een waarachtige lakei is ? Het schijnt, dat u uit de gedachten is gegaan, dat gij
Dulcinea gezien hebt, veranderd en misvormd tot een boerin, en den Ridder
van de Spiegels in den baccalaureus Carrasco : altemaal bedrijven van de toovenaars, die mij vervolgen. Maar zeg mij nu, hebt gij dien Tosilos, waarvan gij
spreekt, gevraagd, wat God gedaan heeft met Altisidora ? of zij mijn afwezigheid
heeft beschreid, dan of zij reeds de verliefde gedachten, die haar in mijn tegenwoordigheid kwelden, reeds vergeten heeft ?"
„De mijne," antwoordde Sancho, .die ik had, waren niet van dien aard, dat
zij mij gelegenheid gaven om gekheden te vragen. Bij mijn ziel mijnheer ! is
u thans in omstandigheden om naar de gedachten van anderen te onderzoeken,.
bijzonder naar verliefde ?
«Zie, Sancho, zeide Don Quichote, ter is groot verschil tusschen de werken„
die men doet uit liefde, en die, welke men doet uit dankbaarheid. Het kan
wel wezen, dat een ridder zonder liefde zij ; maar het kan niet wezen, spreken
allen ernst, dat hij zij zonder dankbaarheid. Altisidora beminde mij, naar-dein
het scheen ; zij schonk mij de drie nachtdoeken, zij schreide bij mijn vertrek,
zij vervloekte mij, zij schold mij, zij klaagde, ondanks de schaamte, in het
openbaar : alles teekenen, dat zij mij aai bad : de toorn toch der minnenden
pleegt uit te loopen op de verwenschingen. Ik kon haar geen hoop geven,
noch schatten aanbieden, want mijn hoop heb ik toevertrouwd aan Dulcinea,
en de schatten der dolende ridders zijn als die der aardmannetjes, schijnbaar
en valsch : en alleen kan ik haar die herinneringen aanbieden, welke ik van
haar behoud, onverminderd evenwel die, welke ik bewaar van Dulcinea, die
gij beleedigt door uw talmen met het geeselen en kastijden van uw vleesch, dat
ik door de wolven mag opgevreten zien, daar het zich liever wil bewaren voor
de wormen dan voor de herstelling dier arme jonkvrouw.
« Mijnheer, A antwoordde Sancho, als ik de waarheid moet zeggen, kan ik
maar niet overtuigd worden, dat geeselslagen op mijn billen iets te maken hebben met de onttoovering van betooverden : het is, alsof wij zeiden : hebt gij pijn
in uw hoofd, smeer dan uw knieën ; ten minste ik zou durven zweren, dat in
al de geschiedenissen, welke u gelezen heeft en die handelen over de dolende
ridderschap, gij niemand onttooverd hebt gezien door geeselslagen ; maar het
moge zijn zooals het wil, ik zal ze mij geven als ik er lust in heb en de tijd
mij gelegenheid geeft om mij te kastijden.
«God geve het!» antwoordde Don Quichote, en de Hemelen schenken u de
genade, dat gij tot het besef van de verplichting komt, die u bindt, om mijn
dame te helpen, die de uwe is, daar gij de mijne zijt!
«Onder deze gesprekken vervolgden zij hun weg, toen zij op dezelfde plek
kwamen, waar zij door de stieren waren omvergeloopen. Don Quichote herkende haar en zeide : «Dat is de weide, waar wij de fraaie herderinnen aantroffen
en de knappe herders, die er het herderlijk Arkadie wilden vernieuwen en navolgen, een denkbeeld even nieuw als geestig in navolging waarvan ik wel zou
willen, indien het u goed dunkt, Sancho, dat wij ons in herders veranderen,
ten minste den tijd, dat ik afgezonderd moet leven. Ik zal eenige schapen
koopen en alle overige zaken, die tot het herderlijk beroep noodig zijn, en
terwijl ik zal heeten herder Quichotiz en gij herder Pancino, zullen wij dolen
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over de bergen, door de bosschen en in de weiden, hier zingend, daar weeklagend, drinkend het vloeibare kristal der bronnen, of wel der klare beekjes,
of der snelvlietende rivieren. De steeneiken zullen ons met overvloedige hand
geven van hun allerzoetste vrucht, de stammen der zeer harde kurkboomen,.,
een zitplaats, de wilgenschaduw, de rozengeur, tapijten met duizend kleuren geschakeerd de uitgestrekte weiden, ademtocht de heldere en zuivere lucht,
maan en sterrenlicht, ondanks de duisternis van den nacht, ondanks het
zingen genoegen, het schreien blijdschap, Apollo verzen, de liefde denkbeelden,
waarmede wij ons voor eeuwig vermaard zullen kunnen maken niet alleen in de
tegenwoordige, maar ook in de toekomstige eeuwen.)
tHemel ! > riep Sancho, «hoezeer is zulk een levenswijze voor mij gepast, ja
afgemeten, te meer, daar de baccalaureus Simson Carrasco en meester Nicolaas
de barbier haar nauwelijks goed zullen gezien hebben, of zij zullen haar willen
navolgen en zich herders maken met ons ; God verhoede, dat de pastoor geen
zin krijgt om ook in de schaapskooi te komen, zoo vroolijk is hij en zulk een
vriend van een pretje.»
(Gij hebt zeer goed gesproken,' zeide Don Quichote, (en de baccalaureus.
Simson Carrasco, zou, als hij tot deze herders-vereeniging toetreedt, zoo als hij
ongetwijfeld doen zal, kunnen heeten de herder Simsonino, of wel de herder
Carrascon ; de barbier Nicolaas zou kunnen heeten Niculoso, zoo als de oudeBoscan Nemoroso heette ; den pastoor weet ik niet, welken naam te geven,.
tenzij het een afgeleide is van zijn naam, hem noemende den herder Curiambro. Voor de herderinnen, van welke wij de minnaars zullen wezen, kunnen
wij de namen uitzoeken als uit peren, en daar die van mijn dame zoowel past
voor dien eener herderin, als voor dien eener prinses, is er geen reden om een
anderen voor haar te zoeken, die haar beter lijkt: gij, Sancho. zult aan de uwe
den naam geven, dien gij verkiezen moogt.
«Ik denk,' antwoordde Sancho, «haar geen anderen te geven, dan dien van
Teresona, die goed zal passen bij hare dikte en bij de eigenaardigheden, die
zij heeft : want zij heet Theresia, en als ik haar vier in mijn gedichten, zal ik
haar de kuischheid mijner verlangens openbaren, want ik ben geen fijnproever.
Dat de pastoor een herderin heeft, zal niet goed zijn, om het goede voorbeeld
te geven, en als de baccalaureus er eene wil hebben: hij is zijn eigen meester..
«God helpe mij ! i riep Don Quichote : «welk een leven zullen wij hebben,
vriend Sancho ! Hoeveel herderspijpen zullen tot onze ooren komen, hoeveel
Zamoraansche doedelzakken, hoeveel tamboerijnen, en hoeveel bommen en hoeveel draaiorgels ! En dan, als onder die rijk gevarieerde muziek die der albogue's! Bijna alle herdersspeeltuigen zullen daar gezien worden.»
«Wat zijn albogrue's ?» vroeg Sancho : «want die heb ik nooit hooren noemen,
noch gezien.»
«Albogue's,» antwoordde Don Quichote : tzijn holle koperen bijzen, evenals
aan den voet van geelkoperen kandelaars, en als die tegen elkander komen
met de ledige holten, geven zij een geluid, dat, zij het niet heel aangenaam en
welluidend, toch niet onaangenaam aandoet, en goed past bij de boerschheid
van den doedelzak en van den tamboerijn ; die naam van alboque's is Moorisk,
gelijk al de woorden zijn, die in onze Castiliaansche taal beginnen met al: te
weten almohaza, almorzar, athambra, alguacil, alhuzema, aleuza, almacen, alcancia,
en andere dergelijke, die niet veel meer zullen zijn; slechts drie woorden bezit
onze taal, die Moorisk zijn en eindigen op i, namelijk boreegui, zaquizawi en
maravedi; alheli en alfaqui zijn, zoowel om het eerste al, als om. de i. waarop
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zij uitgaan, als Arabisch kenbaar. Dit heb ik u gezegd in het voorbijgaan, omdat het mij in het geheugen gekomen is bij gelegenheid van het noemen van albog ue's;
en het zal ons zeer te stade komen om dat beroep volmaakt uit te oefenen, dat ik een
weinig dichter ben, zoo als gij weet, en dat de baccalaureus Simson Carrasco het ook
uitermate is. Van den pastoor zeg ik niets, maar ik zou wedden, dat hij aanspraak
maakt op den dichterlijken halskraag, en dat meester Nicolaas dat ook doet, daar
twijfel ik niet aan : want allen of de meesten zijn guitaarspelers en liederzangers.
Ik zal mij dan beklagen over mijn afwezigheid; gij zult u beroemen op de
standvastigheid uwer liefde ; de herder Carrascon zal zingen van zijn versmading;
en de pastoor Curiambro van wat hem het meest genoegen doet, en zoo zal de
zaak haar gang gaan, dat zij niets te wenschen over laat.
Waarop Sancho antwoordde : «Ik ben zoo ongelukkig, mijnheer, dat ik vrees,
dat de dag niet zal komen, waarop ik mij in zulk een beroep zie. 0, wat zal
ik gladde lepels snijden, als ik herder ben ! Wat een broodbrokken, wat een
room, wat een bloemkransen en wat een herderlijke nesterijen, want ofschoon
men mij niet den roem toekent van verstandig, zal men niet laten mij dien
toe te kennen van vernuftig. Sanchootje, mijn dochter, zal ons het eten brengen
bij de kudden. Maar, pas op ! zij heeft een goed uiterlijk en er zijn herders,
die meer ondeugend dan eenvoudig zijn, en ik zou niet willen, dat zij om wol
ging en geschoren te huis kwam : de liefdesgeschiedenissen en ongeoorloofde
lusten bestaan even goed op de velden als in de steden, en in de herdershutten
even goed als in de koninklijke paleizen ; en als de oorzaak weg is, is de zonde
weg ; en oogen, die niet zien, hart, dat niet breekt ; en meer geldt een hekkesprong dan het verzoek van goede lieden.)
«Geen spreekwoorden, meer, Sancho !» zeide Don Quichote, «want elk dat gij
gezegd hebt, is voldoende om uw meening te doen begrijpen ; ik heb, u al
dikwijls geraden om niet zoo kwistig te zijn met spreekwoorden en dat gij u
wat beteugelen zoudt in het opzeggen er van, maar mij dunkt, het is prediken
in de woestijn': laat mijn moeder mij maar kastijden : ik tol maar door!)
«Mij dunkt,) antwoordde Sancho, «het is met u, zoo als men zegt : de pot
verwijt den ketel, dat hij zwart is. Gij berist mij, dat ik geen spreekwoorden
snag zeggen en u rijgt ze twee aan twee aan elkander.»
«Zie, Sancho,' antwoordde Don Quichote, tik breng de spreekwoorden behoorlijk bij, en zij passen, als ik ze zeg, als een ring aan een vinger : maar gij
sleept ze er zoo bij de haren bij, dat gij ze uit hun verband rukt en ze niet
aanpast; en als ik mij goed herinner, heb ik u al meer gezegd, dat de spreek
korte spreuken zijn, getrokken uit de ondervinding en bespiegeling-worden
onzer aloude wijzen, en het spreekwoord, dat niet te pas komt, is veeleer een
dwaasheid, dan een spreuk. Maar laat ons dat daarlaten, en daar de nacht reeds
valt, ons een eind ver van ''den heirweg verwijderen, waar wij dezen nacht zullen
doorbrengen, en God weet, wat er morgen zijn zal.»
Zij gingen ter zijde van den weg, aten laat en slecht, zeer tegen den zin van
Sancho, wien de bekrompenheden voor den geest kwamen van de dolende ridderschap, gewoonlijk te vinden in de bosschen en op de bergen, al vertoonde
de overvloed zich somtijds in de kasteelen en huizen, zoo van Don Diego van
Miranda, als op de bruiloft van den rijken Camacho en bij Don Antonio
Moreno, maar hij bedacht, dat het niet mogelijk was, dat het steeds dag of
steeds nacht was, en zoo bracht hij dezen door met slapen, en zijn meester
met waken.
-
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HOOFDSTUK LXVIII.

Van het borstelige avontuur, dat Don Quichote overkwam...
De nacht was ietwat donker, ofschoon de maan aan den hemel stond, maarniet daar, waar zij gezien kon worden, want somtijds gaat jonkvrouw Dianat.
wandelen bij de tegenvoeters en laat de bergen zwart en de dalen duister.
Don Quichote voldeed aan de natuur door den eersten slaap te slapen, zonder
den tweeden plaats te gunnen, hierin zeer verschillend van Sancho, die nooit
een tweeden had, omdat zijn slaap duurde van den avond tot aan den morgen,.
iets waaraan men zijn goede gezondheid en weinig zorgen kon kennen. Die
van Don Quichote hielden hem wakker, zoodat hij Sancho wekte en tot hem..
zeide : «Ik sta verbaasd, Sancho, over de onbezorgdheid van uw karakter. Ik
verbeeld mij, dat gij van marmer of van hard brons gemaakt zijt dat niet vatbaar
is voor aandoening of gevoel. Ik waak als gij slaapt, ik ween als gij zingt, ik
ben flauw van het vasten, als gij lui zit te hijgen van verzadiging. Goeden,
knechten past het de smarten hunner heeren te deelen en hun aandoeningen.
mede te gevoelen, al was het maar uit beleefdheid. Zie de helderheid van dezen
nacht, de eenzaamheid, waarin wij ons bevinden, hetgeen ons uitnoodigt om,.
eenig waken te mengen aan ons slapen. Sta op, bij uw leven ! en verwijder u
een eind weegs van hier en geef u met goeden moed en dankbare vastberadendrie- of vierhonderd geeselslagen op afkorting van die der outtoovering -heid
van Dulcinea : en als ik u dit vraag, smeek ik het u, daar ik niet meer met u
tot handtastelijkheden wil komen zooals den vorigen keer, want ik weet, dat gi}
uw handen gebruiken kunt. Als gij u dat gegeven hebt, zullen wij het overige
van den nacht doorbrengen met zingen, ik over mijn afwezigheid en gij over
uw stands astigheid, van nu af een aanvang makende met het herdersberoep,.,
dat wij in ons dorp zullen uitoefenen.»
«Mijnheer,» antwoordde Sancho, «ik ben geen kloosterling, om midden uit:.
mijn slaap op te staan en mij te tuchtigen, en mij dunkt ook niet, dat men
van het uiterste van de pijn der geeselslagen kan overgaan tot dat der muziek.
Laat mij slapen, en dring niet bij mij aan om mij te geeselen, of gij zult mij
een eed doen zweren van nooit de wol van mijn rok te zullen aanraken, laat:
staan dan mijn vleesch.
t0 verharde ziel ! o schildknecht zonder liefde ! o slecht besteed brood en
nuttelooze belooningen, welke ik u verstrekt heb en meen te verstrekken ! Door
mij zijt gij gouverneur geweest, en door mij zijt gij in de verwachting van eerlang graaf te worden of een anderen titel te krijgen, die even goed is : de vervulling van dat alles zal niet langer uitblijven, dan dit jaar duurt, want post

tenebras Spero luueem.»
«Dat versta ik niet,' hernam Sancho : «alleen begrijp ik, dat ik, zoolang ik
slaap, geen vrees heb, noch hoop, noch kwelling, noch roem ; en gezegend zij
hij, die den slaap uitvond, een mantel, die al de menschelijke gedachten bedekt s
een spijs, die den honger wegneemt, een water, dat den dorst verdrijft, een vuur, dat
de koude verwarmt, een koelte, die de hitte matigt, en kortom eene algemeene
munt, waarmede men alle dingen koopt, schalen en gewicht, die den herder
gelijk maken met den koning en den eenvoudige met den verstandige. Slechts
één ding heeft de slaap niet goed, naar ik heb hooren zeggen, en dat is, dat
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'hij op den dood gelijkt : tusschen een slapende toch en een doode is zeer
weinig onderscheid.'
c Nooit, Sancho,' zeide Don Quichote, c heb ik u zoo keurig hooren spreken
als vandaag : waardoor ik de waarheid leer verstaan van het spreekwoord, dat
gij somtijds pleegt te gebruiken : niet met wie gij geboren zijt, maar met wie
gij verkeert.'
«Wel heb ik van mijn leven !» riep Sancho, «mijnheer onze meester, nu ben
ik het niet, die spreekwoorden aaneen rijg : want ook u vallen zij uit den mond,
twee aan twee, beter dan mij ; alleen moet tusschen de mijne en de uwe dit
verschil bestaan, dat die van u op hun tijd heeten te komen, en de mijnen
te onpas, maar inderdaad zijn het allen spreekwoorden.»
Hiermede waren zij bezig, toen zij een dof gedreun hoorden en een wild gedruisch, dat zich over al die dalen verspreidde. Don Quichote stond op en
sloeg zijn hand aan den degen en Sancho kroop weg onder zijn grauwtje, den
bundel met wapenen en den zadel van zijn ezel om zich heen plaatsend, even
bevend van angst, als Don Quichote ontroerd was. Van oogenblik tot oogenblik nam het gedruisch toe en kwam het nader bij de twee beangsten, ten
minste den eenen, want van den anderen kent men de dapperheid. De zaak
nu was, dat eenige mannen die naar de markt gingen, meer dan zeshonderd
zwijnen dreven, met welke zij op die uren reisden : en zoo groot was het geraas, en hun knorren en grommen, dat zij de ooren van Don Quichote en van
Sancho doof maakten en dezen niet begrepen wat het kon zijn. Daar kwam op
een hoop de uitgebreide en knorrende kudde aan, en zonder eerbied te gevoelen voor de waardigheid van Don Quichote, noch voor die van Sancho,
liepen zij over beiden heen, de verdedigingswerken van Sancho omverwerpend,
en niet alleen Don Quichote omloopend, maar bovendien Rosinante daarbij
nemend. Het getrappel, het knorren, de spoed, waarmede de onreine dieren
aankwamen, wierp den ezelszadel, de wapenen, het grauwtje, Rosinante, Sancho
en Don Quichote in verwarring op den grond. Sancho stond op zoo goed als
hij kon en verzocht zijn meester om zijn degen, zeggende, dat hij een half
dozijn van die heeren en onbeleefde varkens wilde doodsteken : want hij had
hen reeds herkend voor hetgeen zij waren. Don Quichote zeide tot hem : «Laat
ze maar blijven, vriend, want deze beschimping is de straf mijner zonde, en
een billijke kastijding des Hemels, dat een overwonnen dolend ridder wordt
opgegeten door de Barbarijsche honden en gestoken door de wespen en ver
-tredno
«Dan moet zwijnen.»
«Dan moet het ook een kastijding des Hemels zijn,» antwoordde Sancho,
«dat de schildknapen van de dolende ridders gestoken worden door de vliegen,
opgegeten door de luizen en aangerand door den honger. Waren wij schild
zonen der ridders, die wij dienen, of hun bloedverwanten, dan was het-knape
natuurlijk, dat ons de straf hunner schuld bereikte tot in het vierde geslacht.
Maar wat hebben de Panza's te maken met de Quichote's ? Kom aan, laten
wij ons maar weder schikken, en het weinige, dat nog van den nacht overschiet,
slapen en God zal den morgen doen lichten, en wij zullen hem genieten.»
«Slaap, Sancho,' antwoordde Don Quichote : «want gij werdt geboren om
te slapen ; maar ik, die geboren werd om te waken, zal in den tijd, die overblijft van nu af tot aan dag, den teugel vieren aan mijn gedachten : ik zal haar
luchten in een puntdichtje, dat ik, zonder dat gij het wist, dezen nacht uit het
hoofd maakte.'
«Mij dunkt », antwoordde Sancho, «dat de gedachten, die gelegenheid geven

om liedjes te maken, niet veel moeten zijn : rijm zooveel gij wilt, maar ik zal
slapen zooveel ik kan;' -- en aanstonds zooveel van den grond nemende, als
hij wilde, rolde hij zich ineen en sliep als een roos, zonder dat borgtochten
of schulden, of eenigeriei smart hem hinderde. Don Quichote leunend tegen
den tronk van een beukeboom of van een kurkboom (want Side Hamed BenAndzjeli zegt niet duidelijk, welk een boom het was) zong bij den klank zijner
eigen zuchten het volgende:
a Liefde, als ik denk aan de wonden,
Welke uw booze hand mij geslagen heeft,
Zal ik gaarne den dood ondergaan,
Daar mijn smart dan een einde neemt.

Nauwelijks echter ben ik in de haven,
Van de zee mijner smarten aangekomen,
Of al mijn angst is verdwenen,
En lacht het leven mij weder toe.
Zoo is voor mij de dood,
En toch spoort de dood mij aan te leven.
0 ongehoorde zielstoestand,
Eeuwig zweven tusschen dood en leven !»
Elken regel dezer verzen deed hij vergezeld gaan van vele zuchten en niet
weinige tranen, als iemand, wiens hart doorboord was van de smart der neder
afwezigheid
van Dulcinea. Inmiddels kwam de dag, de zon-lagendor
weinige tranen, als iemand,
wiens
scheen Sancho met hare stralen in de oogen ; hij werd wakker en rekte zich
uit, zich de vadsige leden schuddend en uitrekkende ; hij bekeek de verwoesting,

die de zwijnen hadden aangericht in zijn mondvoorraad en vervloekte de kudden
en wie niet ? Eindelijk keerde het tweetal terug tot zijn begonnen weg en bij
het vallen van den avond zagen zij, dat wel tien mannen te paard op hen
toekwamen en vier of vijf te voet. Het hart van Don Quichote sprong op en
dat van Sancho zakte neder, want de lieden, die hun naderden, droegen lansen
en schilden, en zagen er zeer krijgshaftig uit. Don Quichote wendde zich tot
Sancho en zeide : tKon ik nu, Sancho, mijn krijgsberoep uitoefenen en hield
geen belofte mijn armen gebonden, dan zou ik dien drom, die op ons aankomt, voor taart en marsepein houden ; maar het zou kunnen wezen, dat het
iets anders was, dan wij vreezen.
Inmiddels kwamen de lieden te paard aan en hun lansen in de rust leggende,
zonder een woord te spreken, omringden zij Don Quichote en zetten hem op
den rug en de borst, hem met den dood bedreigend. Een der mannen te voet,
den vinger op zijn mond leggende ten teeken van te zwijgen, vatte den teugel
van Rosinante en haalde hem van den weg af, en de overige lieden te voet,
Sancho en het grauwtje voor zich uitdrijvende, terwijl allen een wonderlijke
stilte in acht namen, volgden de schreden van hen, die Don Quichote wegvoerden. Deze wilde twee- of driemalen vragen, waarheen men hem voerde of
wat zij begeerden ? maar nauwelijks begon hij zijn lippen te bewegen, of men
sloot ze dicht met de ijzers der lansen, en aan Sancho gebeurde hetzelfde,
want nauwelijks gaf hij een teeken van spreken, of een der mannen te voet
prikte hem met een prikkel en het grauwtje eveneens, alsof het ook wilde
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praten. De nacht viel, zij verhaastten hun tred, de vrees nam toe bij de twee
gevangenen, te meer daar zij hoorden, dat men hun van tijd tot tijd zeide:
«Voort, Troglodyten ! zwijgt, barbaren ! boet, menschenvreters ! klaagt niet,
Scythen ! en opent uw oogen niet, moordzieke Polyphemen ! bloeddorstige
leeuwen ! a en andere dergelijke namen, waarmede zij de ooren pijnigden van
den ongelukkigen meester en knecht. Sancho liep bij zich zelven te mompelen:
«Zijn wij troggedieven ? zijn wij barbiers of schieters ? zijn wij Polen uit de
veeven, en moeten wij zoo voortgejaagd worden ? Die aangewaaide namen bevallen mij niets ; alle rampen overkomen ons als de slagen den hond, en och!
mocht daarmede afloopen wat dit misavontuurlijk avontuur dreigt!,
Don Quichote was in verbazing, zonder dat hij met alle overleggingen, die
hij maakte, kon raden wat dat voor namen zouden zijn zoo vol berisping, die
men hun aanwreef, doch waaruit hij dit wel tot klaarheid bracht : er volstrekt
geen goed van te hopen en veel kwaad van te vreezen. Zij kwamen inmiddels
omstreeks één uur in den nacht aan een kasteel, dat Don Quichote heel goed
herkende voor dat van den hertog, waar zij kort geleden geweest waren. «God
helpe mij !» riep hij, zoodra hij de plek herkende, «wat zal dat wezen ? Wel is
in dit huis alles hoffelijkheid en welgemanierdheid, maar voor de overwonnenen
verandert het goede in kwaad en het kwade in erger. » Zij betraden het voor
binnenplein van het kasteel en zagen het ingericht in dien voege, dat-namste
hun verwondering toenam en hun vrees verdubbelde, zooals men zien zal in
het volgende hoofdstuk.

HOOFDSTUK LXIX.
Van het zeldzaamste en zonderlingste geval, dat Don Quichote
in den geheelen loop dezer groote geschiedenis overkwam.
De ruiters stegen af en met de mannen te voet namen zij Don Quichote en
Sancho tamelijk onzacht beet, en voerden hen op het binnenplein, rondom
hetwelk wel honderd fakkels brandden op kandelaars geplaatst en op de galerijen
van het plein wel vijfhonderd lampions, zoodat, ondanks den nacht, die zich
wat donker toonde, men het gemis van het daglicht niet kon merken. Midden
op het binnenplein verhief zich een graftombe, omstreeks twee ellen van den
grond, geheel overdekt met een grooten hemel van zwart fluweel, rondom hetwelk op trappen witte waskaarsen brandden op meer dan honderd zilveren
kandelaars, boven op welke graftombe zich het doode lichaam vertoonde van
een schoone jonkvrouw, dat zij door hare schoonheid den dood zelven schoon
deed lijken. Haar hoofd lag op een kussen van gebloemde zijde; het was versierd met een krans van onderscheidene bloemen gevlochten, hare handen lagen
gekruist op hare borst en zij hield daarin een palmtak der overwinning. Aan
de eene zijde van het binnenplein was een tribune opgeslagen en daar zaten
op twee zetels twee personen, die, daar zij kronen op het hoofd en scepters in
de hand hadden, koningen schenen te wezen, hetzij dan wezenlijke of verdichte..
Naast deze tribune, die men besteeg langs eenige trappen, stonden nog twee
zetels, op welke zij, die de gevangenen aanbrachten, Don Quichte en SanchG

plaatsten, dit alles zwijgend en het tweetal door teekenen te verstaan gevend,
dat zij ook moesten zwijgen ; maar ook zonder dat men het hun beduidde,
zouden zij gezwegen hebben., want de verwondering over hetgeen zij zagen hield
hun tong geboeid. Inmiddels werd de tribune bestegen door twee aanzienlijke
personen met veel gevolg, die aanstonds door Don Quichote herkend werden
voor den hertog en de hertogin, zijn gastvrienden; zij plaatsten zich op twee
prachtige stoelen naast de twee, die koningen schenen. "Vie zou zich hierover
niet verwonderen, als men hierbij voegt, dat Don Quichote bemerkt had, dat
het doode lichaam, dat op de tombe lag, dat van de schoone Altisidora was?
Toen de hertog en de hertogin op de tribune waren gestegen, stonden Don
Quichote en Sancho op en maakten een diepe buiging voor hen, en het hertogelijk paar begroette hen evenzeer met een weinig het hoofd te buigen. Daarop kwam een dienaar dwars oversteken en Sancho naderend, wierp hij hem
een kleed van zwart grof voeringlinnen 0111, geheel beschilderd met vuurvlammen, en hem zijn muts afnemend, zette hij hem een muts op, zooals de boeteIingen van het Heilige Officie dragen, en hij fluisterde hem in het oor, dat hij zijn
lippen niet moest ontsluiten, want dan zou men hem een prop' in den mond
doen of wel het leven ontnemen. Sancho bekeek zich van boven tot onderen:
hij zag zich brandend in de vlammen, maar daar zij hem niet verteerden,
achtte hij het geen oortje waard, Hij nam zijn muts af, zag haar met duivelen beschilderd, en zette haar weder op, zeggende bij zich zelven: eZoomin
als genen mij branden, halen mij dezen.s
Ook Don Quichote bekeek hem, en ofschoon de vrees zijn gemoed bevangen
hield, kon hij niet nalaten te lachen, toen hij de figuur van Sancho zag. InmiddeIs begon, naar het scheen, van onder nit de tombe een zacht en aangenaam geluid van fluiten te komen, dat, terwijl het niet gestoord werd door een
menschelijke stem, want op die plek bewaarde het stilzwijgen zelve het stilzwijgen, zoet en liefelijk klonk. Daarop vertoonde zich onverwachts bij het
kussen van het schijnbare lijk een schoone jongeling, op zijn Romeinsch gekleed, die bij den klank eener harp, welke hij bespeelde, 111et een zeer aangename en heldere stem deze twee strophen zong:
Zoolang Altisidora niet tot het leven,
Dat Don Quichote haar ontnam, ontwaakt,
Zoolang in dezen betooverden hof
De dames in pijen gekIeed, vertoeven,
Zoolang de hertogin in baai
Haar kameniers gekleed laat gaan,
Zoolang zing ik hare schoonheid en haar bevalligheid
Met betere harp dan de zanger van Thracie,
Gelaof niet, dat ik alleen bij mijn leven
Mij verplicht acht, haar te bezingen,
Met mijn tong, dood en koud in mijn mond,
Zal ik mijn stem nag doen hooren.
Als mijne ziel vrij is van haar boeien
Zal zij, over den Styx zweven
De golven derLethe zullen stilstaan en Iuisteren
Wanneer de zoete tonen van mijn lied weerklinken.
cNiet meer! riep een der beide schijnbare koningen: cniet meer, goddeIijke
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zanger ! het zou een eindeloos werk zijn, ons thans voor te stellen den dood
en de bevalligheden der onvergelijkelijke Altisidora, niet gestorven, zoo als de
,onwetende wereld waant, maar levend op de tongen der faam en in de straf,
welke, om haar tot het verloren licht terug te brengen, Sancho Panza, hier
-tegenwoordig, moet lijden; en daarom, Rhadamanthus, gij, die met mij vonnis
velt in de donkere spelonken van Dis, daar gij alles weet wat bij het onnaspeurlijk Noodlot bepaald is, betrekkelijk het tot zichzelve keeren dezer
jonkvrouw, zeg het en verklaar het aanstonds, opdat het heil, dat wij van hare
wederkomst verwachten, niet voor ons worde uitgesteld.»
Nauwelijks was dit door Minos, den rechter nevens Rhadamanthus gezeten
gezegd, of Rhadamanthus stond op en sprak : e Welaan, dienaren van dit huis,
hooge en lage, groote en kleine, treedt toe de eenen na de anderen en bezegelt
,het aangezicht van Sancho met vier en twintig oorvegen twaalf knepen en zes
speldeprikken op armen en lenden, want in deze plechtigheid ligt het heil van
Altisidora.
Toen Sancho Panza dit hoorde, verbrak hij het stilzwijgen en riep : «Ik zweer
bij den Hemel! ik zal mij evenmin mijn gezicht laten bezegelen en mijn hoofd
laten behandelen, als een Moor worden ! wat heeft het mishandelen van mijn
gezicht te maken met de wederopstanding dezer jonkvrouw ? Het oude wijf kreeg
trek in de groente ! zij betooveren Dulcinea en geeselen mij, opdat zij onttooverd
worde ! Altisidora sterft aan kwalen, die God goedvond haar toe te zenden en
nu moet dit haar opwekken, dat men mij vier-en-twintig oorvegen geeft en mijn
lichaam tot een zeef maakt met speldeprikken, en mijn armen kneust met
knepen. Loopt naar de maan ! ik ben een oude hond en met mij helpt geen
pst! pst!»
«Sterven zult gij ! » riep Rhadamanthuis met luider stem : «Laat u bewegen,
tijger ! word nederig, trotsche Nimrod ! en lijd, en zwijg, daar men het onmogelijke niet van u vergt, en ga niet aan het narekenen van de moeielijkheden
dezer zaak : geslagen moet uw kin, een zeef moet uw lichaam worden : onder
de nijpingen moet gij kermen ! Op, zeg ik, dienaren ! volbrengt mijn gebod, of
gij zult zien, op het woord van een eerlijk man ! waartoe gij geboren zijt.»
Daarop verschenen, over het binnenplein tredende, zes gezelschapsdames in
statigen optocht, de een achter de andere, vier met brillen op en allen met de
rechterhand in de hoogte, met vier vingers breed van de pols uit de mouwen,
om de handen grooter te doen zijn, gelijk thans het gebruik is. Nauwelijks
had Sancho haar gezien, of hij riep bulkend als een stier : «Ik kan mij wel
laten behandelen door de heele wereld ; maar toelaten, dat gezelschapsdames
mij aanraken, dat niet ! Laat men mij het gezicht openkrauwen, zoo als men
mijn meester deed in ditzelfde kasteel; laat men mijn lichaam doorboren met
scherp dolken, laat men mijn armen knijpen met gloeiende tangen : ik zal het
met geduld lijden of dien heeren ten dienste staan : maar dat gezelschapsdames
mij aanraken, zal ik niet toestaan, al haalt mij de duivel.»
Nu verbrak ook Don Quichote zijn stilzwijgen, daar hij tot Sancho zeide:
‹Heb geduld, mijn zoon en geef genoegen aan die heeren en dank den Hemel,
dat hij zulk een kracht in uw persoon gelegd heeft, dat gij met hare marteling
de betooverden onttoovert en de dooden opwekt.»
Reeds waren de gezelschapsdames dicht bij Sancho, toen hij, zachter gestemd
en meer overreed, zich rechtzettend op zijn stoel, gelaat en baard naar de eerste
toestak, welke hem een flinken slag toebracht en daarop een diepe neiging
maakte. «Minder hoffelijkheid, en minder blanketsel, mevrouw de gezelschaps-
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dame!» zeide Sancho, «want, bij den Hemel ! uw handen rieken raar azijnblanketsel. »
Kortom, alle gezelschapsdames bezegelden hem, en vele andere lieden des
huizes knepen hem ; maar wat hij niet kon dulden was het prikken met de
spelden, en daarom sprong hij van zijn stoel op, blijkbaar kwaad, en een brandenden fakkel grijpend, die naast hem stond, vloog hij op de gezelschapsdames
en op al zijn beulen aan, schreeuwend : < Weg ! helsche dienaars ! ik ben niet
van brons, dat ik zulke buitengewone martelingen niet zou voelen.
Juist wendde Altisidora, die moede moest zijn van zoo langen tijd achterover
te hebben gelegen, zich op zijde, en toen dit door de omstanders gezien was,
riepen bijna allen eenstemmig : «Levend is Altisidora, Altisidora leeft!»
Rhadamanthus gebood Sancho, zijn toorn te stillen, daar het doel reeds
bereikt was, waarnaar men streefde. Zoodra Don Quichote Altisidora zich zag
bewegen ging hij voor Sancho op zijn knieën liggen, tot hem zeggende : Thans
is het tijd, zoon mijner ingewanden en niet meer mijn schildknaap, dat gij u
Benige der geeselslagen geeft, die gij verplicht zijt u te geven ter onttoovering
van Dulcinea van Toboso. Thans, zeg ik, nu het tijd is, waarin uw kracht rijp
is en het vermogen bezit om het goede te volbrengen, dat men van u verwacht.»
Waarop Sancho antwoordde : «Dat dunkt mij streek op streek en geen honig
op wafelen; het zou wel looi zijn, dat na de knepen en slagen en speldeprikken nu de geeselslagen kwamen ; men heeft niets meer te doen dan een grooten
steen te nemen en mij dien om den hals te binden en mij in een put te smijten,
wat mij niet zou spijten, als ik, om de kwalen van anderen te genezen, de koe
van de bruiloft moet wezen. Laat mij met rust, of, bij den Hemel ! ik gooi
alles weg en doe het op het erfhuis, al wordt het ook niet verkocht.»
Inmiddels was Altisidora overeind gaan zittea op de tombe, en op hetzelfde
oogenblik weerklonken de hobo's, die vergezeld werden door de fluiten en aller
stemmen die juichten : „Leve Altisidora ! Altisidora leve ! De hertog en de hertogin en de koningen Minos en Rhadamanthus stonden op en allen te zamen
met Don Quichote en Sancho gingen zij Altisidora ontvangen en van de
graftombe afhelpen. Deze zich houdend alsof zij flauw viel, boog voor het hertogelijk paar en voor de koningen, en Don Quichote schuin aankijkend, zeide
zij tot hem : ,,God vergeve het u, liefdelooze ridder, want om uw wreedheid
ben ik in de andere wereld geweest, ik geloof, wel meer dan duizend jaren
lang; en u medelijdendste schildknaap, dien de aardbol bevat, dank ik het leven,
dat ik bezit. Beschik van heden af, vrie s d Sancho, over zes hemden van mij,
die ik u aanbied, om er zes voor u van te maken, en al zijn zij niet allen heel,
zij zijn ten minste allen zuiver.»
Sancho kuste haar hiervoor de handen, met de boetelingenmuts op het hoofd
en de knieën op den grond. De hertog gebood, dat men hem haar zou afnemen en zijn eigen muts teruggeven, en hem zijn rok aantrekken en hem het
vlammenkleed afnemen. Sancho smeekte den hertog, dat men hem het kleed
en den mijter zou laten houden, dat hij ze mede wilde nemen naar zijn dorp,
als een aandenken van dit ongehoorde geval. De hertogin antwoordde, dat men
het hein laten zou en dat hij al wist, welk een groote vriendin zij van hem was.
De hertog gebood het binnenplein op te ruimen, dat allen zich zouden begeven
,naar hun kamers en dat men Don Quichote en Sancho zou brengen naar die,
welke zij reeds kenden..
,

66o
HOOFDSTUK LXX.
Dat volgt op het negen en zestigste en over dingen handelt, die:
men voor de duidelijkheid dezer geschiedenis niet kan.
ontberen.
Sancho sliep dien nacht in een veldbed in dezelfde kamer als I)on Quichote,,
iets, waarvan hij zich wel zou hebben willen verschoonen, als hij gekund had,
want hij wist wel, dat zijn meester hem niet zou laten slapen, vanwege de vragen en antwoorden, en hij bevond zich niet in een stemming om veel te praten,
want hij voelde nog de pijn der geleden martelingen en zij lieten zijn tong geen
vrijheid ; het had hem beter behaagd, alleen in een hut te slapen, dan in die
rijke slaapkamer met gezelschap. Zijn vrees kwam zoo gegrond uit en zijn ver
wezenlijk, dat zijn heer nauwelijks in zijn bed gestapt was, of hij-moednz
zeide : „Wat dunkt u, Sancho van het geval van dezen nacht? Groot en veel
oogen Altisidora kracht der liefdelooze versmading, gelijk gij met uw eigen-vermogndis
oogen Altisidora dood gezien hebt, door geen schichten, door geen zwaard, door
geen krijgstuig, noch door doodelijke vergiften, maar door de overweging van de
strengheid en de versmading, waarmede ik haar steeds behandeld hebt."
„Dat zij in vredes naam dood ware, als zij wilde en hoe zij wilde," antwoordde
Sancho, „en mij te huis liet, want ik maakte haar in mijn leven niet verliefd,
noch versmaadde haar ooit. Ik weet niet en kan niet denken, hoe het komt,
dat het geluk van Altisidora, een meer eigenzinnige dan verstandige jonkvrouw,
iets te maken heeft, zooals ik al meermalen heb gezegd, met de martelingen van
Sancho Panza. Ja, nu kom ik klaar en duidelijk te weten, dat er toovenaars
en tooverijen in de wereld zijn, van welke God mij verlosse, daar ik mij zelven
niet kan verlossen. Inmiddels smeek ik u, mij te laten slapen en mij niets meer
te vragen, als gij niet wilt dat ik mij uit een venster naar beneden smijt."
„Slaap, vriend Sancho," antwoordde Don Quichote, „als de ontvangen speldeprikken en, knepen eng de oorvegen het u toelaten."
,,Geen pijn," hervatte Sancho, „evenaarde de beleediging der oorvegen, om
niets anders dan omdat gezelschapsdames mij haar gegeven hebben, die verdoemd
mogen zijn ! ik smeek u nogmaals, laat mij slapen, want de slaap is de verlichting der ellenden van hen die haar wakend ondervonden.
„Het zij zoo," zeide Don Quichote, „en God geleide u !"
Het tweetal sliep in, en inmiddels wilde Sid Hamed, de schrijver dezer groote
geschiedenis, beschrijven en rekenschap geven, wat het hertogelijk paar bewoog
om het gebeurde ten uitvoer te brengen : hij zegt, dat de baccalaureus Simson
Carrasco, niet vergeten hebbende, hoe de Ridder van de Spiegels door Don
Quichote werd overwonnen en 'nedergeveld, welke nederlaag en val al zijn voornemens verijdelde en omverwierp, nogmaals een proef wilde wagen, hopende op
betere uitkomst dan de vorige : en, van den edelknaap, die den brief en het geschenk aan Theresia Panza, de vrouw van Sancho, bracht, vernomen hebbende,
waar Don Quichote was, zocht hij nieuwe wapenen en een paard, en plaatste
op zijn schild de *blanke maan, alles ladend op een muildier, dat gedreven werd.
door een boer, en niet door Thomas Cecial, zijn ouden schildknaap, opdat hij
niet zou herkend worden door Sancho of door Don Quichote. Zoo kwam hij
aan het kasteel van den hertog, die hem den weg en het reisplan mededeelde,

-

..

661
door Don Quichote gevolgd, met het doel om zich bij de renspelen ter Sara=
;gossa te bevinden. Hij vertelde hem ook de grappen, die hij met hem gehad
had met de onttoovering van Dulcinea, welke moest plaats hebben ten koste van
-de billen van Sancho. Ten slotte deelde hij hem de grap mede, welke Sancho
met zijn meester gehad had, door hem te doen begrijpen, dat Dulcinea betooverd was en veranderd in een boerin, en hoe de hertogin, zijn vrouw, Sancho
had doen begrijpen, dat hij het was, die zich bedroog, daar Dulcinea wezenlijk
betooverd was : waarover de baccalaureus niet weinig lachte en verwonderd was,
in aanmerking nemende de slimheid en eenvoudigheid van Sancho, zoowel als
de dwaasheid van Don Quichote. De hertog verzocht hem, als hij hem vond
en hem al of niet overwon, langs dien weg terug te keeren, om hem den afloop
van het geval te vertellen. De baccalaureus deed zulks ; hij vertrok om hem op
te zoeken, vond hem niet te Saragossa, reisde verder, en hem overkwam wat
reeds medegedeeld is. Hij keerde terug langs het kasteel van den hertog en
vertelde hem alles, met de voorwaarden van het gevecht, en dat Don Quichote
reeds terugkwam, ten einde, als een goed dolend ridder, zijn woord te houden
en een jaar in zijn dorp te blijven ; in welken tijd het zou kunnen zijn, zeide
e baccalaureus, dat hij van zjj n dwaasheid genas : dit toch was de bedoeling,
,die hem bewogen had om die gedaanteverwisselingen aan te nemen, daar het een
droevige zaak was, dat een zo verstandig edelman als Don Quichote gek was.
Hiermede nam hij afschei van den hertog en keerde naar zijn dorp terug, Don
Quichote afwachtende, dle hem volgde. Hieruit nam de hertog aanleiding om
deze grap te maken : zooveel vermaak schepte hij in de eigenaardigheden van
Sancho en van Don Quichote ; hij liet dichtbij en ver af van het kasteel, aan
alle kanten, langs welke hij zich verbeeldde, dat Don Quichote zou kunnen terug.
komen, de wegen bezetten door vele knechts te voet en te paard, opdat zij,
met geweld of vrijwillig, hem naar het kasteel voerden, als zij hem vonden. Zij
vonden hem en waarschuwden den hertog, die, reeds te voren in orde gebracht
hebbende, wat hij zou doen, zoodra hij kennis kreeg van zijn aankomst, de
fakkels gebood aan te steken en de lampions van het binnenplein ; en Altisidora op de graftombe te leggen, met al den toestel, die beschreven is, zoo naar
het leven en zoo goed gemaakt, dat er zeer weinig onderscheid was tusschen
zoo iets en de waarheid : en Sidi Hamed zegt er bij, dat hij de beetnemers als
even gek beschouwde als de beetgenomenen en dat het hertogelijk paar geen
twee duim breed verwijderd was van dwaas te lijkenen, daar zij zooveel moeite
aanwendden om grappen te maken met twee dwazen : welke inmiddels den een
slapende als een roos en den ander wakende met hollende gepeinzen, de dag
vond en de lust om op te staan : want de vadzige vederen gaven, noch overwonnen, noch overwinnaar, Don Quichote nimmer genot. Altisidora, welke in de
oogen van Don Quichote van den dood tot het leven was gekeerd, trad, de wenschen
van haren heer en vrouwe opvolgend, de kamer van Don Quichote binnen, bekroond
met denzelfden krans, welken zij op de graftombe ophad en bekleed met een overkleedje van witte taf, bezaaid met gouden bloemen, de haren loshangend over
de schouders, leunend op een staf van zwart en zeer dun ebbenhout. Ontroerd
en verlegen over hare tegenwoordigheid kroop hij weg en bedekte zich bijna
geheel met de lakens en spreien van het bed, met stomme tong, zonder dat hij
haar eenige beleefdheid durfde betoonen. Altisidora ging zitten op een stoel
bij zijn hoofdpeluw en na een grooten zucht geslaakt te hebben, sprak zij met
een teedere en zwakke stem tot hem : Wanneer de aanzienlijke vrouwen en de
ingetogen jonkvrouwen trappen op hare eer en hare tong vrijheid geven om
„
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over alle hinderpalen heen te stappen, openlijk kenbaar makend de geheimen„
welke haar hart bevat, dan verkeeren zij zich in groote benauwdheid. Ik, mijn
verliefd, maar
toch geduldig
verliefd,
maar toch geduldig een van deze, benauwd, overwonnen„-herDonQuictvadMh,ben
en verliefd, maar toch geduldig en eerbaar, zoozeer, dat mijn ziel barstte door
te zwijgen en ik mijn leven verloor. Twee dagen is het geleden, dat de overwegingen van de strengheid, waarmede gij mij behandeld hebt
)

0 gij, harder dan marmer voor mijn klachten,
versteende ridder ! mij heeft doen sterven, of ten minste voor zoodanig gehonden door hen, die mij gezien hebben; en ware het niet, dat de liefde, mede
mij hebbende, mijn heelmiddel had geplaatst in de martelingen van-lijdenmt
dezen goeden schildknaap, zou ik daar gebleven zijn in de andere wereld.
,,Liever had de liefde," zeide Sancho, „het moeten plaatsen in die van mijn
ezel: daarvoor zou ik haar dankbaar geweest zijn. Maar zeg mij, jonkvrouw,
zoo moge de Hemel u een teerhartiger minnaar bezorgen dan mijn meester ^.
wat zaagt gij in de andere wereld ? wat is er in de hel ? want wie wanhopig
sterft, moet met geweld daar terecht komen.'
tOm u de waarheid te zeggen, > antwoordde Altisidora, «moet ik in het geheel niet gestorven zijn, want ik kwam niet in de hel: was ik daarin gekomen,
dan had ik er zeker niet uit kunnen komen, al had ik ook gewild. De waarheid
-

is, dat ik aan de poort kwam, waar wel een dozijn duivels bezig waren met

het kaatsspel, allen in broek en wambuis, met Waalsche kragen, geboord met
kanten van Vlaamsch netwerk en met omslagen van hetzelfde, met vier vingers
breed van den arm er buiten, opdat hun handen grooter zouden schijnen, in
welke zij paletten van vuur hadden : en wat mij het meest verwonderde was,
dat hun voor ballen boeken dienden, blijkbaar vol wind en vuiligheid, een ver
nieuwe boeken
zaak : maar hierover
verwonderde
ik mij nog niet zoozeer,-bazend
dat
ballen
blijkbaar
vol
het bij spelers
als hun
toenvoor
ik zag,
dat, terwijldienden,
natuurlijk
is, dat de winners blijde
zijn en zij die verliezen bedroefd, bij dat spel allen gromden, allen knorden en
allen elkander vervloekten.'
«Dat is geen wonder,' antwoordde Sancho, «want of de duivels spelen of
niet spelen, nooit kunnen zij tevreden zijn, winnen of niet winnen.
.Dat moet het wezen," antwoordde Altisidora, „maar er is nog iets anders,
dat mij ook verwondert (ik wil zeggen, mij toen verwonderde), en dat was, dat
er bij den eersten worp geen bal op de been bleef of andermaal gebruikt kon
worden, en zoo vernielden zij oude en nieuwe boeken, dat het een wonder was.
Aan een er van, dat nieuw en goed ingebonden was, gaven zij een tik, dat zijn
ingewanden er uitvlogen en zijn bladeren verspreid werden. Een der duivels
zeide tot een anderen :.,Kijk eens wat voor een boek dat is !" -- en die duivel
antwoordde hem : „Dat is het Tweede Gedeelte van de geschiedenis van Don

Quichote 'van de Mancha, niet beschreven door Side Hamed, haar eersten
schrijver, maar door een Arragonees, die zegt een burger van Tordesillas te zijn."
,,Neem het hier vandaan,' antwoordde de andere duivel, „en werp het in dei
afgronden der hel, dat mijn oogen het niet meer zien !"
,,Is het zoo slecht ?" antwoordde de ander.
„Zóó slecht," hervatte de eerste, „dat, als ik mij met opzet er aan gezet had
om het erger te maken, ik niet klaar zou zijn gekomen."
„Zij vervolgden hun spel, kaatsend met andere boeken, en ik, die Don
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Quichote had hooren noemen, dien ik zoozeer bemin en liefheb, deed mijn
best, dat dit gezicht in mijn geheugen bleef."
.,Het moet zonder twijfel een gezicht geweest zijn," zeide Don Quichote,
,,want daar is geen ander ik in de wereld en die geschiedenis gaat hier reeds
van tot hand tot had, maar zij blijft in niet eene, want allen schoppen haar
weg. Ik ben niet ontsteld geworden van te hooren, dat ik als een hersenschimmig
lichaam wandel in de duisternissen van den afgrond, of in het daglicht der
aarde, want ik ben niet degene, van wien die geschiedenis handelt. Indien zij
goed, getrouw en waarachtig is, zal zij eeuwen lang leven, maar is zij slecht,
dan zal de weg van hare geboorte tot haar graf niet lang zijn."
Altisidora wilde voortgaan met zfch over Don Quichote te beklagen toen
Don Quichote tot haar zeide: ,,Dikwerf heb ik u gezegd, jonkvrouw, dat het
Mij spijt, dat gij op mij uw gedachten gevestigd hebt, daar zij door de mijne meer
kunnen worden gedankt dan gebaat! ik werd geboren om toe te behooren aan
Dulcinea van Toboso, en het noodlot, indien het bestond, wijdde mij haar
toe; te denken, dat een andere schoonheid de plaats zal innemen, welke zij
in mijn ziel bezit, is het onmogelijke denken. Genoegzame terechtwijzing is dit,
dat gij U terug zult trekken binnen de grenzen uwer eerbaarheid: niemand toch
kan zich verbinden tot het onmogelijke.
Toen Altisidora dit hoorde, zeide zij, blijken gevend van toom en ontroering:
«Zoo waar de Heer leeft, Don Stokvisch, ziel van metaal, dadelpit, koppiger
en harder dan een boer, dien men bidt, wanneer hij zijn zin vast op iets gezet heeft! als ik op u aanvlieg, zal ik u de oogen uithalen. Denkt gij soms,
Don Overwonnene en Don Blauwgeslagene, dat ik om U gestorven ben? Al
wat gij dezen nacht gezien hebt, is verzonnen geweest: ik ben geen vrouw, die
om zulke kameelen zou toelaten, dat mij het zwarte van een nagel zeer deed,
laat staan dan dat ik zou sterven.
Dat geloof ik heel goed» zeide Sancho : cdat sterven van verliefden is maar
gekheid: zij kunnen het wel zeggen, maar doen, dat geloove Judas !»
Terwijl deze gesprekken gehouden werden, trad de harpspeler, zanger en
dichter binnen, die de twee medegedeelde coupletten gezongen had, en een
diepe buiging voor Don Quichote makende, zeide hij: Mijnheer de ridder,
reken mij onder het getal uwer grootste dienaren : want sedert langen tijd ben
ik u zeer genegen, zoowel wegens uw roem als wegens uw bedrijven.'
Don Quichote antwoordde hem, «Zeg mij, wie gij zijt, opdat mijn hoffelijkheid aan uw verdiensten beantwoorde.
De jonkman antwoordde hem, dat hij de harpspeler en lofbezinger was van
den vorigen avond.
«Voorzeker, hervatte Don Quichote, u heeft een uitstekende stem: maar
wat gij zongt, scheen mij niet zeer goed te pas te komen, want wat hebben
de stanzen van Garcilasso te maken met den dood van deze jonkvrouw?»
(U verwondere zich hier niet over, antwoordde de harpspeler: conder de
ongeschoren dichters van onzen leeftijd is het gebruikelijk, dat iedereen schrijft
zooals hij wil, en steelt van wien hij wil, of het past of niet bij hetgeen hij
bedoelt, en er is geen dwaasheid, die men zingt of schrijft, of zij wordt toegeschreven aan dichterlijke vrijheid.»
Don Quichote wilde antwoorden, maar de hertog en de hertogin verhinderden
dit, die binnenkwamen om hem te bezoeken, waarop een lang en aangenaam
gesprek onder hen plaats had, waarin Sancho zooveel geestigheden en zooveel
ondeugendheden zeide, dat zij het echtpaar opnieuw in verbazing brachten,
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zoowel over zijn eenvoudigheid als over zijn slirnheid. Don Quichote smeekte
hun, hem vrijheid te gunnen om nog dienzelfden dag te vertrekken, daar het
aan overwonnen ridders, gelijk hij, beter paste een varkenskot te bewonen dan
koninklijke paleizen. Zij gaven hem dat verlof met alle welwillendheid, en de
hertogin vroeg hem, of Altisidora bij hem in gunst was?
Hij antwoordde : «mevrouw, u moet weten, dat de gansche kwaal dezer jonkvrouw geboren wordt uit ledigheid, en dat haar heelmiddel is, een ordentelijke
en gestadige bezigheid. Zij heeft mij hier gezegd, dat men in de hel kanten
draagt, en daar zij ze moet kunnen maken, legge zij ze niet uit hare handen,
want als zij bezig is met den schietspoel te roeren, zullen zich in hare ver
beeld of de beelden van hetgeen zij bemint niet roeren : en dit-beldinght
is de waarheid, dit mijn meening en dit mijn raad.»
«En de mijne,» voegde Sancho er bij : «want ik heb in mijn geheele leven
geen kantwerkster gezien, die van liefde gestorven is : ijverige jonkvrouwen
richten hare gedachten meer op het afmaken harer taak, dan op het denken
aan hare liefdesgeschiedenissen. Ik spreek voor mijzelven, want zoolang ik sta
te spitten, denk ik niet aan mijn huisplaag, ik bedoel mijn Theresia Panza, die
ik meer liefheb dan mijn oogharen.»
«Gij spreekt zeer goed, Sancho, » zeide de hertogin, een ik zal maken, dat
mijn Altisidora zich voortaan bezig houdt met eenig fijn werk, dat zij uitstekend
kan maken.»
«Er is geen reden, mevrouw,» antwoordde Altisidora, «om dat heelmiddel
aan te wenden, want de overweging der wreedheden, welke deze zwervende
struikroover jegens mij heeft betoond, zal hem uit mijn geheugen drijven, zonder een ander kunstmiddel, en met verlof van uwe Hoogheden wil ik mij van
hier verwijderen, om niet voor mijn oogen te zien, niet zijn Droevige Figuur,
maar zijn leelijke en afschuwelijke gedaante.»
(Dit komt mij voor,' zeide de hertog, wat men pleegt te zeggen, dat wie
scheldwoorden zegt op het punt is van te vergeven.»
Altisidora nam den schijn aan, hare tranen af te drogen men een zakdoek,
en voor hare gebieders een buiging makend, verliet zij het vertrek. «Ik voor
daar gij hebt aangelegd(arme jonkvrouw, ik voorspel u, zeg ik, niet veel goeds,-spelu,'zidSancho
daar gij hebt aangelegd met een ziel van bies en met een hart van eikenhout:
waarlijk, hadt gij met mij aangelegd, er zou een andere haan voor u gekraaid hebben.
Hiermede eindigde het gesprek, Don Quichote kleedde zich aan, spijsde met
het hertogelijk paar en vertrok dien avond.

HOOFDSTUK LXXI.
Wat Don Quichote overkwam met zijn schildknaap Sancho,
toen zij naar hun dorp terugkeerden.
De overwonnen en verdoolde Don Quichote reed nu eens in diepe gepeinzen
dan weder hoogst verblijd voort. Zijn droefheid werd veroorzaakt door zijn
nederlaag, en zijn blijdschap door de gedachte van de kracht van Sancho, ge-

lijk hij haar betoond had ia de opwekking van Altisidora, ofschoon hij zich
met eenigen twijfel overreedde, dat de verliefde jonkvrouw werkelijk overleden
was. Sancho was niet vroolijk, want hem bedroefde de bevinding, dat Altisidora
hem geen woord gehouden had in het geven der hemden, en hierover tobbend,
zeide hij tot zijn meester: «In waarheid, mijuheer, ik ben de ongelukkigste arts,
die er in de wereld moet gevonden worden: er zijn geneeskundigen, die, na den
zieke, dien zij genezell, vermoord te hebben, willen betaald worden voor hun
moeite, welke nergens anders in bestaat, dan in het onderteekenen van een
papiertje met eenige artsenijen, welke niet hij maakt, maar de apotheker, en
slik maar, goede ziel! en mij, wien de redding van anderen druppelen bloeds
kost, en knepen, oorvegen, speldeprikken en geeselslagen, geeft men geen duit ;
maar ik zweer u, dat, als men mij weder een zieke in handen geeft, men mij,
voor ik hem genees, de handen moeten smeren, want de abt leeft van de mis
en ik wil niet gelooven, dat de Hemel mij de kracht, die ik bezit, gegeven
heeft, opdat ik haar aan anderen mededeele voor een vriendelijk gezicht.s
e Gij hebt gelijk, vriend Sancho,s antwoordde Don Quichte, «en Altisidora
heeft zeer slecht gehandeld door u de beloofde hem den niet te geven, ofschoon uw kracht gratis data is, want zij heeft u geen studie gekost, is het
meer dan studie, martelingen te ondergaan op UN persoon. Wat mij aangaat,
kan ik u zeggen, dat, indien gij loon verlangde voor de geeselslagen der onttoovering van Dulcinea, ik het u zoo goed mogelijk gegeven had; maar ik weet
niet, of de betaling wel goed zal doen aan de genezing, en ik zou niet wenscherr, dat de betaling der artsenij hinderde. Evenwel dunkt mij, dat men niets
zal verliezen met het te beproeveri: overweg, Sancho, wat gij verlangt, en geesel u aanstonds, en betaal u met klinkende munt en met eigen handen, daar
gij mijn geld bewaart. ~
Op deze aanbiedingen open de Sancho zijn oogen en ooren een palm wijd
en stem de in zijn hart toe zich te zullen geeselen met alle liefde, en hij zeide
tot zijn meester: e Welnu, mijnheer, ik wil u genoegen doen in hetgeen gij
verlangt, met mijn voordeel, want de liefde voor mijn kinderen en voor mijn
vrouw maakt, dat ik mij baatzuchtig toone Zeg mij, hoeveel gij mij zult geven
voor elken geeselslag, dien ik mij zal toebrengen.s
e Moest ik u betalen, Sancho.s antwoordde Don Quichote, e overeenkornstig
de grootheid en hoedanigheid van dit heelmiddel, dan ware de schatkamer van
Venetie, de mijnen van Potosi, te weinig om u te betalen: onderzoek, wat gij
van mij bezit en bepaal den prijs van elken geeselslag. ~
cZij zijn,s antwoordde Sancho, edrieduizend-driehonderd en zooveel ; daarvan
heb ik er mij vijf gegeven; blijft de rest; laten de zooveel die vijf wezen en
komen wij tot de drieduizend-driehon derd ; met een kwartreaal voor elk, en
minder neem ik niet, al gebood het mij de geheele wereld, komt het op drieduizend-driehonderd kwartrealen; en dit geeft, voor de drieduizend, vijftienhonderd halve realen, en dit maakt zevenhonderdvijftig realen ; de driehonderd
maken honderdvijftig halve realen, de vijfenzeventig realen geven, welke gevoegd
bij de zevenhonderd-vijftig, voor alles uitmaakt achthon .lerd-vijfentwintig realen.
Die zal ik afhouden van die, welke ik voor u bewaar, ik zal te huis komen
rijk en tevreden, ofschoon goed gegeeseld, want kermis gaan . . . en meer zeg

ik niet.s
«0 gezegende Sancho! 0 beminnelijke Sancho h antwoordde Don Quichote,
choezeer zullen Dulcinea en ik aan u verplicht wezen om u te dienen zoolang
de Hernel ons nog te leven geeft. Als zij terugkomt tot haar verloren toestand
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(en het is niet mogelijk of zij moet terugkomen) zal haar ongcluk een geluk
geweest zijn en mijn nederlaag de gelukkigste zegepraal: en overleg, Sancho,
wanneer gij de boetedoening wilt beginnen want, om het te bekorten, voeg ik
er honderd realen bij.s
4:Wanneer Ps
hervatte Sancho: «lezen nacht, zonder mankeeren : zorg, dat
wij hem in het veld doorbrengen onder den blooten hemel, en ik zal mijn
vleesch openrijten.s
De nacht kwam, door Don Quichote met den grootsten angst verwacht, daar
het hem toescheen, dat de raderen van Apollo's kar gebroken waren, en dat
de dag langer duurde dan gewoonlijk, zooals het doorgaans gaat met verliefden, die nooit de rekening hunner wenschen juist opmaken. Eindelijk gingen
zij onder eenige liefelijke boomen, die niet ver va.i den weg verwijderd stonden, waar zij, de zadels van Rosinante en het grauwtje losmakende, zich uitstrekten op het groene gras en van den voorraad van Sancho aten ; deze daarop van den halster van den ezel een stevigen en buigzamen geeselriem gemaakt
hebbende, verwijderde zich een twintigtal schreden van zijn meester onder
eenige beukenboomen, Don Quichote, hem met stoutmoedigheid en kIoekheid
ziende gaan, zeide tot hem: «Pas op, vriend, dat gij u niet aan stukken slaat :
laat de geeselslagen op elkander wachten : wil u niet zoo zeer haasten in den
loop., dat u middenin de adem antbreekt, ik wil zeggen, dat gij u niet zoo
hardvochtig moet geeselen, dat gij uw leven verliest, voordat gij tot het gewenschte getal komt; en opdat gij niet verliest om een kaart te veel of te weinig, zal ik hier op mijn rozenkrans de geeselslagen tellen, die gij u geeft. De
Hemel begunstige u, gelijk uw goede bedoeling het verdient!"
eDen goeden betaler spijt geen pand,» antwoordde Sancho; ik denk mij zoo
te geeselen., dat het mij, zonder mij te dooden, pijn doet, want hierin moet
het wezen van dit wonderwerk bestaan.s
Hij ontblootte zich daarop het halve bovenlijf en het touw grijpend begon
hij zich te geeselen, en Don Quichote begon de geeselslagen te tellen, Omstreeks
zes of acht had Sancho er zich gegeven, of de grap began hem pijnlijk voor
te komen en haar loon al heel goedkoop, en een weinig ophoudende, zeide hij
tot zijn meester, dat hij in beroep kwam wegens bedrog, daar elke geeselslag
van die soort betaald verdiende te worden met een halven reaal en niet met
een kwart.
eGa voort, vriend Sancho, «in Gods naam! en regene het geeselslagen b maar de schalk hield op met ze op zijn schouders te geven en gaf ze aan de
boomen, van tijd tot tijd zuchtend, dat het scheen alsof met elk hunner zijn
ziel werd uitgerukt. Dit verteederde die van Don Quichote en vreezend, dat
Sancho zijn leven zou verliezen en hij door diens onvoorzichtigheid zijn wensch
niet bereiken, riep hij: c Bij uw leven, vriend, laat deze zaak nu hier blijven
rusten, "rant dit geneesmiddel komt mij al heel bar voor, en het zal goed zijn
den tijd tijd te gunnen: ook Zamora werd niet in een uur gewonnen. Meer
dan duizend geeselslagen., als ik mij niet verteld heb., hebt gij u gegeven; het
is genoeg voor heden, want de ezel, om eens lomp te spreken, duldt den last,
maar niet den overlast»
"Neen., neen, mijnheer,s ant~oo.rdde Sancho, "van mij moet niet gezegd wor-den: Als het geld betaald IS zijn de armen gebroken; ga nog maar wat op
zijde en laat mij mijzelven nog een duizend geeselslagen geven op zijn minst:
zoo zullen wij in twee zulke samenkomsten die partij afgespeeld hebben, en wij
houden nog goed wat over."
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«Daar gij u in zulk een goede stemming bevindt," hernam Don Quichte
„helpe de Hemel u en ga uw gang : ik ga wat op zijde."
Sancho keerde tot zijn taak terug met zooveel kloekheid, dat hij den bast reeds van
vele boonyen had geroofd : zoo groot was de wreedheid, waarmede hij zich geeselde,
en. eens zijn stem verheffend en een vreeselijken slag toebrengen aan een beu
riep hij : c Hier moet Sim son sterven en allen die met hem zijn.
-kenbom,
Don Quichote schoot aanstonds toe op het geluid van de droevige stem en
van den klank van den wreeden geeselslag, en den gedraaiden halster grijpend,
die Sancho als bullepees diende, zeide hij : c Het noodlot verlange niet, vriend
Sancho, dat gij voor mijn genoegen het leven verliest, dat dienen moet om uw
vrouw en uw kinderen te onderhouden ; laat Dulcinea een betere gelegenheid
afwachten : ik zal mij houden binnen de grenzen der hoop en wachten, dat gij
nieuwe krachten krijgt, opdat deze zaak afloope tot aller genoegen.
«Daar u het zoo verlangt, mijnheer,» antwoordde Sancho, a zij het zoo in
vredes naam ; werp uw mantel om mijn schouders, want ik ben bezweet en zou
mij niet willen verkouden : nieuwe boetelingen toch loopen dat gevaar.»
Don Quichote deed zulks, en terwijl hij in zijn rok bleef, beschutte hij Sancho,
die sliep totdat de zon hem wekte, en daarop gingen zij aanstonds hun reis
voortzetten, waaraan zij voor het oogenhlik een einde maakten in een dorp, dat
drie mijlen van daar lag. Zij stegen af in een herberg, die Don Quichote als
zoodanig erkende en niet voor een kasteel met diepe kelders, torens, valpoorten
en ophaalbrug : immers sedert men hem overwon redeneerde hij met meer oor
alle zaken, gelijk verder gezegd zal worden. Men wees hem een be--delovr
nedenzaal aan, aan welke eenige oude beschilderde lappen saai, ten behangsel:
strekten zooals op de dorpen gebruikelijk is. Op een hunner was met zeer
slechte hand geschilderd de schaking van Helena, toen de vermetele gast haar
ontvoerde aan Menelaus, en op een anderen de geschiedenis van Dido en van
Aeneas, zij op een hoogen toren, als gaf zij teekenen tot den vluchtenden gast.
met een half beddelaken, die over de zee op een fregat of brigantijn voort
merkte in de beide geschiedenissen op, dat Helena niet zeer-spoed.Mn
tegen haar zin ging,
tegen haar
haar zin
zin ging,
ging, want zij lachte heimelijk en guitig, maar de schoone Dido
tegen
scheen tranen uit hare oogen te storten van de grootte van noten. Toen Don
Quichote dit zag, zeide hij : t Deze twee dames waren allerongelukkigst, dat zij
niet in dezen tijd geboren zijn, en ik vooral ben ongelukkig van niet geboren
geweest te zijn in den haren, want had ik die heeren ontmoet, dan zou Troje
niet verbrand geworden zijn, noch Carthago verwoest : had ik Paris slechts omgebracht, dan waren al die rampen niet gebeurd.>
`Ik durf wedden,> zeide Sancho, f- dat het niet lang zal duren, of er zal geen
kroeg, herberg, logement of scheerwinkel wezen, waar de geschiedenis onzer
bedrijven niet geschilderd hangt ; maar ik zou wel wenschen, dat de hand van,
een beteren schilder haar schilderde, dan die, welke deze geschilderd heeft.'
tGij hebt gelijk, Sancho, > zeide Don Quichote, «want deze schilder is zoo
als Orbaneja, een schilder. die te Ubeda woonde, die toen men hem vroeg, wat
hij schilderde ; antwoordde : t Wat er van komen mag ;' en als hij soms een
haan schilderde, schreef hij er onder : «Dit is een. haan ! > opdat men niet zou
denken, dat het een vos was. Van dien aard Sancho, moet de schilder of
schrijver geweest zijn, die de geschiedenis van dien nieuwen Don Quichote aan
het licht bracht, die uitgekomen is : dat hij namelijk schilderde, of schreef, wat
er van komen mocht ; of hij zal geweest zijn zooals een dichter, die eenige
jaren geleden door de hofstad wandelde en Mauleon heette : deze antwoordde
;

;
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aanstonds op alles wat men hem vroeg : en toen iernand hem vroeg, wat wilde
zeggen: Deum de Deo ? antwoordde hij: Waar het maar raakt !" Maar dit daargelaten, zeg mij, Sancho, of gij u dezen nacht een tweede bedeeling denkt te
geven, en of gij wilt, dat het onder dak zij of onder den blooten hemel."
"Bij mijn leven, mijnheer," zeide Sancho., "voor hetgeen ik mij meen te geven,
is het mij hetzelfde, in huis of in het veld; maar tach zou ik wenschen, dat
het tusschen boomen ware, want het komt mij voor, dat zij mij gezelschap
houden en op een wonderlijke wijze helpen om mijn smarten te verdragen."
"Het behoeft TIU nag niet te gebeuren, vriend Sancho," antwoordde Don
-Quichote ; "maar opdat gij krachten krijgt, zullen wij het bewaren voor ons
dorp, waar wij op zijn laatst overmorgen zullen aankomen."
Sancho antwoordde, dat hij zijn zin moest doen, maar dat hij voor zich die
.zaak spoedig wilde afdoen, terwijl zijn bloed warm en de molen aan den gang
was ; ,,\vant in het talmen zit dikwijls het gevaar: en men moet God bidden en
met den hamer kloppen; en een vogel in de hand is beter dan tien in de lucht
en een mosch in de hand beter dan een gier in de vlucht."
"Niet meer spreekwoordea, Sancho! bij den eenigen God I" riep Don Quichote:
"het schijnt, dat gij terugkeert tot het sicut erat : spreek eenvoudig, effen, oningewikkeld, zooals ik u dikwijls gezegd heb, en gij zult zien hoe een brood
u voor honderd geldt."
"Ik weet niet wat voor een ongeluk het mijne is," antwoordde Sancho: "ik
kan geen verstandig woord zeggen zonder spreekwoord, en geen spreekwoord,
-of het komt mij een verstandig woord voor: maar ik zal mij verbeteren als ik
.kan:" - en hiermede eindigde voor het oogenblik hun gesprek.

H 0 0 F D S l' U K LXXII.

Hoe Don Quichote en Sancho in hun dorp kwamen.
Dien ganschen dag bleven Don Quichote en Sancho in die plaats en in die
herberg wachten op den nacht, deze om in het open veld de taak zijner boetedoening te volelndigen en de ander OIn haar einde te zien, hetgeen het toppunt
zijner wenschen was. Inmiddels kwam een reiziger te paard aan de herberg met
drie of vier knechts, en een van dezen zeide tot hem die hun heer scheen te
zijn: "Hier kunt u, mijnheer Don Alvaro Tarfe, heden den middagslaaptijd
doorbrengen: de herberg schijnt zindelijk en keel".
Toen Don Quichote dit hoorde, zeide hij tot Sancho: ~,Kijk, Sancho, toen
ik dat boek doorbladerde van het Tweede Gedeclte mijner geschiedenis, kwam
het mij voor, dat ik in het voorbijgaan dien naam van Don Alvaro Tarfe
opmerkte."
"Dat kan wel wezen," antwoordde Sancho, "Iaten wij hem laten afstijgen,
dan zullen wij het hem vragen."
De ruiter steeg af en de waardin gaf hem eene benedenzaal vlak over de
kamer van Don Quichote, eveneens behangen met beschilderd saai, zooals dat
in de kamer van Don Quichote hing. De pas aangekornen heer kleedde zich
om in zornerdracht, en uitgaande naar het voorhuis van de herberg, dat ruim
en koel was en waar Don Quichote wandelde, vroeg hij dezen : c Waarheen
gaat uw gelukkige reis, mijn heer de edelmanj s
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En Don Quichote antwoordde hem : <naar een dorp, dat hier dicht bij ligt
en waar ik vandaan ben. En u, waarheen reist u?
€Ik, mijnheer,> antwoordde de heer, t ga naar Grenada, mijn vaderstad.>
tEene schoone vaderstad !» zeide Don Quichote ; «maar zeg mij uit beleefd
uw naam, want het komt mij voor, dat het voor mij van meer belang is,-heid
dien te kennen, dan ik wel kan zeggen.
«Mijn naam is Don Alvaro Tarfe, » antwoordde de vreemdeling.
Waarop Don Quichote hernam : «Zonder eenigen twijfel denk ik, moet u die
Don Alvaro Tarfe wezen, van wien gedrukt staat in het Tweede Gedeelte der
geschiedenis van Don Quichote van de Mancha, pas uitgegeven en aan het
daglicht gebracht door een hedendaagsch schrijver.»
«Dezelfde ben ik,» antwoordde de heer; «en die Don Quichote, het voor
name onderwerp dier geschiedenis, was een zeer groot vriend van mij, en ik
was degene, die hem uit zijn dorp haalde, of hem ten minste bewoog om op
een steekspel te komen, dat te Saragossa gehouden werd, waar ik heen ging:
en in waarheid, ik bewees hem vele vriendschapsblijken en ik bevrijdde hem,
dat de beul zijn schouders niet streelde, want hij was uitermate vermetel.
4En zeg mij, mijnheer Don Alvaro, lijk ik eenigszins op dien Don Quichote, van wien u spreekt?»
«Neen,» -untwoordde de vreemdeling, «volstrekt niet.»
«En die Don Quichote, > zeide de onze, «had hij een schildknaap bij zich,
genaamd Sancho Panza ?»
„Zeker had hij," antwoordde Don Alvaro, „en ofschoon hij den alaam had
van heel aardig te zijn, hoorde ik hem nooit eene aardigheid zeggen die zulks
waarlijk was."
„Dat geloof ik wel," zeide nu Sancho, „want het zeggen van aardigheden is
niet ieders zaak ; en die Sancho, waarvan u spreekt, mijnheer de edelman, moe

al een heele groote schurk, een gauwdief en dief te gelijk wezen : want de we-

zenlijke Sancho Panza ben ik, die meer aardigheden bezit dan als zij regenden:
en anders moet u er de proef maar van nemen en mij voor het minst een jaar
nagaan, dan zult gij zien, dat zij mij bij elke schrede ontvallen, en zoodanig
en zooveel, dat ik, zonder meestal te weten, wat ik zeg, allen doe lachen, die
mij hoorgin ; en de wezenlijke Don Quichote van de Mancha, de beroemde, de
dappere en de verstandige, de verliefde, de hersteller van onrecht, de voogd
van minderjarigen en weezen, de beschermer der weezen, de beschermer der
weduwen, de moordenaar der jonkvrouwen, hij die voor eenige gebiedster heeft
de wêergalooze Dulcinea van Toboso, is deze heer, die hier tegenwoordig is
en mijn meester; elke andere Don Quichote en elke andere Sancho Panza is
gekheid en een hersenschim."
,Bij den Hemel, ik geloof het," antwoordde Don Alvaro, „want gij hebt meer
aardigheden gezegd, vriend, in vier woorden, die gij gesproken hebt, dan de
andere Sancho Panza in alles wat ik hem hoorde zeggen, wat niet weinig was.
Hij had meer van een smulgraag, dan van een aangenamen prater,.. en meer
van een dwaas, dan van een aardig mensch, en ik twijfel er niet aan, dat de
toovenaars, die Don Quichote den goeden vervolgen, mij hebben willen vervolgen met Don Quichote den kwaden. Maar ik begrijp er niets van, want ik
zou durven zweren. dat ik hem verliet, zittende in het krankzinnigengesticht te
Toledo om genezen te worden, en nu daagt hier een andere Don Quichote op,
ofschoon zeer onderscheiden van den mijnen."
„Ik," hernam Don Quichote, .,weet niet, of ik de goede ben, maar ik. kan
;
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zeggen, dat ik niet de kwade ben: ten bewijze waarvan u weten moet, mijnheer
Don Alvaro Tarfe, dat ik in al mijn levensdagen nooit te Saragossa geweest
ben ; integendeel, daar mij gezegd werd, dat die hersenschimmige Don Quichote
.zich bevonden had bij het steekspel in die stad, wilde ik er niet heengaan, ten
einde zijn leugentaal wereldkundig te maken, en daarom ging ik rechtstreeks
naar Barcelona, de bewaarplaats der hoffelijkheid, de herberg der vreemdelingen, het gasthuis der zieken, het vaderland der dapperen, de wreekster der
beleedigden en het aangename verblijf van duurzame vriendschap, in ligging
en schoonheid eenig. En schoon de lotgevallen, welke mij daar zijn overkomen,
niet zeer aangenaam, maar hoogst verdrietig zijn, draag ik ze toch zonder dit,
alleen omdat ik haar gezien heb. Kortom, mijnheer Don Alvaro Tarfe, ik ben
Don Quichote van de Mancha, dezelfde, van wien de faam epreekt, en niet die
rampzalige, die mijn naam heeft willen rooven en zich door mijn overpeinzingen vereeren. U smeek ik, bij hetgeen gij aan uw stand als edelman verschuldigd zijt, wees zoo goed en leg een verklaring af voor den schout van dit dorp,
dat u mij in al de dagen uws levens niet gezien heeft, tot nu toe, en day ik
niet ben de Don Quichote, gedrukt in het Tweede Gedeelte, en dat deze Sancho
Panza, mijn schildknaap, niet degene is, dien u leerde kennen."
„Dat zal ik heel gaarne doen," antwoordde Don Alvaro ; „schoon het ver
wekt, twee Don Quichote's te zien en twee Scncho's op een en den--wonderig
zelfden tijd,
zelfden tijd, zoo zeer overeenkomende in namen als onderscheiden in daden:
en ik zeg nog eens en bevestig, dat ik niet heb gezien wat ik gezien heb, noch
voor mij gebeurd is, wat er is gebeurd."
,,Zonder twijfel," zeide Sancho, „moet u betooverd zijn evenals jonkvrouw

Dulcinea, en gave de Hemel, dat uw onttoovering bestond in het mij eenmaal
geven van drieduizend en zooveel geeselslagen, zooals ik mij voor haar geef,
want ik zou ze mij geven zonder eenig eigenbelang."
„Ik begrijp dat niet van die geeselslagen," zeide Don Al;Iaro ; — en Sancho
antwoordde hem, dat het te lang was om te vertellen, maar dat hij het hem
vertellen zou, indien zij soms denzelfden weg gingen.
Inmiddels kwam het etensuur en Don Quichote en Don Alvaro spijsden te
zamen. Toevallig kwam de schout van het dorp in de herberg riet een griffier,
welken schout Don Quichote in een verzoekschrift verzocht, hoe het tot bewaring
van zijn recht noodig was, dat Don Alvaro Tarfe, die heer, die daar tegenwoordig
was, voor hem verklaarde, dat hij Don Quichote van de Mancha, die daar eveneens tegenwoordig was, kende, en dat hij niet degene was, waarvan gedrukt
stond in een geschiedenis, ten titel voerende : Tweede Gedeelte van Don Quichote van de Mancha, samengesteld door zekeren Avellaneda, burger van Tordesillas. Kortom, de schout besliste gerechtelijk ; de verklaring werd afgelegd
met alle vormen, die in zulke gevallen moeten in acht genomen worden, waar
ring voor hen van veel belang zeer verblijd waren, als ware dergelijke verkla--medDonQuichtSa
ring voor hen van veel belang en als bleek het onderscheid tusschen de beide
Don Quichote's en dat tusschen de beide Sancho's niet duidelijk uit hun werken
en hun woorden. Veel hoffelijkheden en beleefdheids- betuigingen hadden tusschen
Don Alvaro en Don Quichote plaats, in welke de groote Manchaner zijn verstand dermate toonde, dat hij Don Alvaro geheel uit de dwaling hielp, waarin
hij was, en deze zichzelven overreedde, dat hij betooverd moest wezen, daar hij
met zijne hand twee zoo tegenstrijdige Don Quichote's aanraakte. De avond
kwam, zij vertrokken uit dat dorp en na eene halve mijl scheidden zich twee
verschillende wegen, de een, die voerde naar het dorp van Don Quichote en
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de • andere, dien Don Alvaro moest volgen. In dat kleine tijdsverloop verhaalde
Don Quichote hem het ongelijk zijner nederlaag en de be¢oovering en het ge
Dulcinea,
hetwelk Don Alvaro op nieuw in verbazing bracht,-nesmidlva
die, Don Quichote
en Sancho
die, Don Quichote en Sancho omhelzende, zijn weg vervolgde, en Don Quichote
den zijnen. Dien nacht bracht hij weder onder de boomen door, ten eind.
Sancho gelegenheid te geven om zijn boetedoening te voleindigen, die zulks
deed op dezelfde wijze als den vorigen nacht ten koste van de basten der beu
veel meer dan van zijn schouders, op welke hij zoozeer paste, dat-kenbom,
de geeselslagen geen vlieg konden wegjagen, al zat zij er boven op. De bedrogen Don Quichote verloor niet één slag van de rekening en hij bevond, dat zij
met die van den vorigen nacht bedroegen drieduizend -en- negen -en- twintig. Het
schijnt, dat de zon vroeg was opgestaan om de offerande te aanschouwen, en
met haar licht vervolgden zij den weg, te zamen pratende over de misleiding
van Don Alvaro en hoe wel bedacht het geweest was eene verklaring van hem
af te nemen voor het Gerecht en op zulk eene authentieke wijze. Dien dag en
dien nacht reisden zij zonder dat hun iets meldenswaardigs overkwam, dan
alleen dat Sancho daarin zijn taak voleindigde, waarover Don Quichote boven mate tevreden was ; hij wachtte den dag af, om te zien, of hij onder weg Dulcinea, zijn gebiedster, ook onttooverd zou ontmoeten, en toen hij zijn weg ver
ontmoette hij geene vrouw, of hij ging onderzoeken, of het Dulcinea-volgde,
van Toboso was, het voor onfeilbaar houdende, dat de beloften van Merlin
niet konden falen. In deze gedachten en wenschen stegen zij een heuvelrug op,
vanwaar zij hun dorp ontwaarden, en toen Sancho het zag, knielde hij neder
en riep uit : tOpen de oogen, gewenscht vaderland, en zie, dat tot u wederkeert
Sancho Panza, uw zoon, zoo niet heel rijk, althans heel goed gegeeseld. Open
uwe armen en ontvang ook uw zoon I)on Quichote, die, moge hij ook overwonnen komen door vreemde armen, komt als overwinnaar van zichzelven, wat,
naar hij mij gezegd heeft, de grootste overwinning is, welke men wenschen
kan. Geld breng ik mede, want, gaf reen mij goede geeselslagen, ik hield mij
toch goed in den zadel.'
«Laat die gekheden daar,» zeide Don Quichote, «laat ons met den rechtervoet
ons dorp binnentreden, waar wij den teugel zullen vieren aan onze verbeelding
en het plan maken, hoe wij het herdersberoep denken uit te oefenen.
Hiermede stegen zij van den aeuvelrug af en gingen hun dorp in.

HOOFDSTUK LXXIII.

Van de voorteekenen, welke Don Quichote ondervond bij
het binnenkomen van zijn dorp, met andere voor vallen, welke deze groote geschiedenis opluisteren en geloof bijzetten.
Bij het inkomen van het dorp zag Don Quichote, zoo als Sidi Hamed zegt,
dat op den dorpsdorschvloer twee jongens bezig waren met vechten, en de een
zeide tot den ander . «Vermoei u niet, gij zult haar niet zien in al uwe levens

-dagen.
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Don Quichote hoorde zulks en zeide tot Sancho . «Hoort gij wel, vriend, wat
die jongen gezegd heeft : «gij zult haar niet zien in al uw levensdagen?)
«Welnu, wat komt het er op aan,) antwoordde Sancho, «wat die jongen gezegd heeft?
«Hoe,» hernam Don Quichote; «ziet gij niet, dat, als ik dat woord op mijne
bedoeling toepas, het wil beduiden, dat ik Dulcine niet weder zal zien?»
Sancho wilde hem antwoorden, toen hij verhinderd werd door het gezicht
van een haas, die door het veld kwam aanvlieden, gevolgd door een aantal
windhonden en jagers, en schichtig kwam hij zich verschuilen en wegkruipen
onder de beenen van het grauwtje. Sancho pakte hem ,veilig op en bood hem
Don Quichote aan, die zeide : ,,mmzalummi signum, ma/urn sig nnit 1, een haas vlucht,
windhonden vervolgen hem ; Dulcinea verschijnt niet.»
«U is zonderling,» zeide Sancho : «veronderstellen wij, dat die haas is Dulcinea van Toboso en die windhonden, die haar vervolgen, zijn de schelmsche
toovenaars, die haar veranderden in een boerin ; zij vlucht, ik krijg haar en
stel haar in uw macht, die haar in zijn armen houdt en haar streelt : welk kwaad
teeken is dit ? en welke slechte voorbeduiding kan men hieruit nemen ?»
De twee jongens van den twist naderden nu om den haas te zien en aan een
hunner vroeg Sancho, waarom zij keven?
En hem werd geantwoord, door die gezegd had : «Gij zult haar uw geheele
leven niet meer zien,» dat hij den anderen jongen eene traliekooi had afgenomen, welke hij hem zijn geheele leven niet dacht weder te geven.. Sancho.
haalde vier kwartrealen uit zijn zak en gaf ze den jongen voor de kooi, en haar
Don Quichote in handen gevende, zeide hij. «Zie hier, mijnheer, al die voorteekenen gebroken en verijdeld, zoodat zij niets meer met onze lotgevallen te
doen hebben, naar ik mij, schoon een gek, verbeeld, dan met de wolken van
verleden jaar; en als ik het mij wel herinner, heb ik den pastoor van ons dorp
hooren zeggen, dat het geen Christelijken, noch verstandigen menschen past, op zulke kinderachtigheden te letten, en ook u zelf zeide het mij
voor eenige dagen, mij doende begrijpen, dat al die Christenen dwazen waren,
die op voorteekenen letten ; het is niet noodig hier aanstoot aan te nemen,
maar laat ons voortgaan en ons dorp binnentreden.»
De jagers kwamen, vorderden hun haas en Don Quichote gaf hem hun ; zij
gingen voort, en bij het inkomen van het dorp troffen zij in een kleine weide
den pastoor aan en den baccalaureus Carrasco, biddende. En men moet weten, dat Sancho Panza op het grauwtje over den bundel wapenen om tot
overdek te dienen, gelegd had het kleed van voeringlinnen, beschilderd met
vuurvlammen, dat men hem had aangetrokken in het kasteel van den hertog,
den nacht, dat Altisidora tot zichzelve terugkeerde. Hij plaatste het dier ook
de boetelingmuts op den kop, hetgeen de vreemdste herschepping en opsiering
gaf, die ooit een ezel in de wereld ondervond. Het tweetal werd aanstonds
herkend door den pastoor en den baccalaureus, die op hen toeliepen met open
armen. Don Quichote steeg af en omhelsde hen teeder, en de jongens, die
onafweerbare lynxen zijn, ontdekten de boetelingmuts van den ezel en schoten
toe om hem te zien, en zeiden de een tot den ander : «Komt, jongens, en gij
zult den ezel van Sancho Panza zien nog mooier dan Mingo en het beest van
Don Quichote heden nog magerder dan den eersten dag.'
Kortom, omringd van jongens en vergezeld van den pastoor en den baccalaureus,
kwamen zij in het dorp en gingen naar het huis van Don Quichote, en vonden
aan de deur de huishoudster en zijne nicht, welke de tijding zijner komst reedsw.
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had bereikt. Zij was gekomen bij Theresia Panza, Sancho's vrouw, die met
loshangende haren, en half gekleed, hare dochter Sanchootje bij de hand voort
toeschoot om haar man te zien, en hem niet zon fraai opgetuigd-treknd,
ziende, als zij dacht, dat een gouverneur wezen moest, vroeg zij hem : «Hoe
komt gij zoo, lieve man ? mij dunkt, gij komt te voet en met zeere beenen ? gij
hebt meer gelijkenis op een ontgouverneurde dan op een gouverneur ! »
tZwijg, Theresia,> antwoordde Sancho : «dikwijls toch is er geen spek, waar
speetjes zijn : laat ons naar huis gaan, waar gij wonderen hooren zult. Geld
breng ik, en daar komt het op aan, gewonnen door vlijt en zonder iemands
schade.»
«Breng gij maar geld, mijn goede man,» sprak Theresia; ten het zij gewonnen
langs dezen of langs genen weg : hoe gij het ook gewonnen hebt, gij zult geen
nieuw gebruik in de wereld hebben ingevoerd.
Sanchootje omhelsde haar vader en vroeg hem of hij wat medebracht? dat
zij op hem wachtte als op meiregen; en terwijl zij hem aan de eene zijde bij
zijn gordel vasthield en zijn vrouw zijn hand, trekkende zijn dochter het grauwtje
voort, gingen zij naar huis, Don Quichote in het zijne latende, in de macht
zijner nicht en zijner huishoudster en in gezelschap van den pastoor en den
baccalaureus. Don Quichote ging, zonder op tijden of uren te letten, op dat
zijde met den baccalaureus en den pastoor alleen, en ver -zelfdognbiktr
baccalaureus. Don Quichote
hun kortelijk zijn nederlaag en de verplichting, die op hem rustte, van-halde
in geen jaar zijn dorp te verlaten, welke hij letterlijk meende te houden, zonder
haar een tittel te overtreden, gelijk het een dolend ridder paste, gebonden door
de stiptheid en orde der dolende ridderschap; en dat hij besloten had, dat jaar
herder te worden en zich op te houden in de eenzaamheid der velden, waar hij
den vrijen teugel kon vieren aan zijne verliefde gepeinzen, zich oefenend in het
deugdzame herderlijke bedrijf; en dat hij hen smeekte, indien zij niet veel te
doen hadden en niet belet werden door belangrijker zaken, zijne medgezellen te
willen wezen ; hij zou genoeg schapen, ja kudden koopen, om hun den naam
van herders te kunnen geven, en hij deed hun weten, dat het belangrijkste dier
zaak reeds gedaan was, want hij had hun de namen gegeven, die huil uitnemend
zouden passen.
De pastoor verzocht hem, ze op - te noemen.
Don Quichote antwoordde, dat hij zou heeten de herder Quichotiz, en de
baccalaureus de herder Carrascon, en de pastoor de herder Pastoriambro, en
Sancho Panza de herder Pancino.
Allen waren verbaasd bij het hooren der nieuwe dwaasheid van Don Quichote,
maar opdat hij niet andermaal het dorp zou verlaten voor zijn riddertochten en
hopende, dat hij dat jaar zou kunnen genezen worden, gaven zij aan zijn nieuw
verzinsel toe en verklaarden zijn dwaasheid voor verstandig, zich aanbiedend als
medgezellen in zijn bedrijf: <En te meer,» zeide Simson Carrosco, „daar ik, gelijk de gansche wereld weet, een zeer vermaard dichter ben : bij elke schrede
zal ik herdersdichten maken, of hofdichten, of wat mij het meeste te pas komt,
opdat wij ons mogen bezig houden in die wildernissen, waar wij zullen dolen;
en wat het meeste dringt, mijne heeren, is, dat ieder onzer den naam uitzoeke
van de herderin, die hij denkt te prijzen in zijne verzen, en dat wij geen boom
laten, hoe hard hij ook zijn moge, waarin hij niet haar naam snijde en griffe,
gelijk het de gewoonte en het gebruik is der verliefde dichters."
„Dat komt wel van pas," antwoordde Don Quichote, ,schoon ik bevrijd ben
van het zoeken naar den naam eener verzonnen herderin, want hier is de weer;
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galooze Dulcinea van Toboso, de roem dezer omstreken, het sieraad dezer weiden,
de steun der schoonheid, het kenteeken der bevalligheden en in één woord een
onderwerp, op welke alle lof zich goed kan vestigen, hoe overdreven hij ook zij."
„Dat is waar," zeide de pastoor : „maar wij zullen hier omstreeks knappe
herderinnetjes opzoeken, zoo niet veel belovende, ten minste veel gevende."
Waarbij Simson Carrasco voegde : „En als er te kort komen, zullen wij haar
de namen geven van de gedrukte en uitgegevene, van welke de wereld vol is,
de Phylissen, Amarylissen, Diana's, Florida's, Galathea's en Belisarda's : als zij
ze toch • op de markten veilen, kunnen wij ze wel koopen en ons toeëigenen.
Als mijn dame, of om beter te zeggen mijn herderin, toevallig Anna heet, zal
ik haar vieren onder den naam van Annarda, en indien Francisca, zal ik haar
Francenia noemen, en indien Lucia, Lucinda, want alles gaat dien weg uit, en
Sancho Panza, als hij in deze broederschap moet komen, kan zijn vrouw Theresia
Panza prijzen onder den naam van Therezotje."
Don Quichote lachte om de toepasselijkheid van dezen naam en de pastoor
prees lang en breed zijn eerlijk en eervol besluit, en bood zich opnieuw aan,
hem gezelschap te houden gedurende al den tijd, die hem overschoot van het
voldoen aan zijn opgelegde verplichtingen.
Hiermede namen zij van hem afscheid en verzochten en raadden hem op zijn
gezondheid te passen, door zich te onthalen op hetgeen goed was. Het lot
wilde, dat zijn nicht en de huishoudster het gesprek van het drietal hoorden,
en zoodra zij weg waren, kwamen zij beide bij Don Quichote binnen, en zijn
nicht zeide tot heipa : ,,Wat is dat, mijnheer mijn oom ? nu, dat wij dachten, dat
u terugkwam, om te huis te blijven en er een rustig en geëerd leven te leiden,
wilt - gij u in nieuwe labyrinthen steken, met te willen worden
Herdertje ! van waar gekomen?
Herdertje ! waar heengegaan?
Wel, inderdaad het stroo is te hard voor veldpijpen. i
Waarbij de huishoudster voegde : tEn zal u de zomermiddagen en de winternachten in het veld kunnen doorbrengen en het gehuil der wolven dulden?
Neen voorzeker, want dat is een beroep en bedrijf voor sterke mannen, voor
zulken dienst schier van de windselen en luren af gelooid en opgevoed : neen,
kwaad voor kwaad, is het nog beter een dolend ridder te wezen dan een herder.
Zie, mijnheer, volg mijn raad, dien ik niet geef na verzadigd te zijn van brood
en wijn, maar nuchteren, en op vijftigjarigen leeftijd, dien ik heb : blijf te huis,
pas op uw goed, biecht gestadig, doe de armen wel en bij mijn ziel als het u
slecht bekomt ! »
c Zwijg, meisjes, » antwoordde haar Don Quichote: rik weet wel wat mij past;
brengt mij naar bed, want mij dunkt, dat ik niet heel wel ben, en houd voor
zeker, dat ik een dolend ridder moge zijn of een zwervend herder, ik nooit
zal nalaten te zorgen voor hetgeen gij noodig hebt, gelijk gij het metterdaad
zult zien.
En de goede meisjes (want dat waren zij zonder twijfel), huishoudster en
nicht, brachten hem naar bed, waar zij hem te eten gaven en zoo goed mogelijk onthaalden.
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Hoe Don Quichote ziek werd, en van den uitersten wil,
dien hij maakte, en zijn dood.
Daar de menschelijke zaken niet eeuwig duren, maar steeds afdalende gaan
van haar begin af totdat zij komen aan haar laatste einde, in het bijzonder de
levens der menschen, en daar dat van Don Quichote geen voorrecht des Hemels
bezat om den loop van het zijne op te houden, kwam zijn einde en afloop,
toen hij er het minst aan dacht, want, hetzij het kwam van de zwaarmoedigheid, die bij hem veroorzaakt werd door zich overwonnen te zien, of van eene
beschikking des Hemels, die het zoo bestuurde, hij kreeg een koorts, die hem
zes dagen in zijn bed hield, gedurende welke hij dikwijls bezocht werd door
den pastoor, den baccalaureus en desa, barbier, zijn vrienden, zonder dat Sancho
Panza, zijn goede schildknaap, zijne peluw verliet. Zij, meetende, dat de spijt
van zich overwonnen te zien en zijn wensch niet vervuld door de bevrijding
en onttoovering van Dulcinea, hem in den toestand bracht, trachtten hem langs
alle mogelijke wegen op te vroolijken, terwijl de baccalaureus hem zeide, dat
hij moed moest scheppen en opstaan, om zijn herderlijk bedrijf te aanvaarden,
waarvoor hij reeds een herdersdicht vervaardigd had, dat kwaad spelde aan
allen, die Sannazaro gemaakt had, en dat hij reeds van zijn eigen geld twee
duchtige honden had gekocht om de kudde te bewaken, den eenen genaamd
Barcino en den anderen Butron, die hem verkocht waren door een vetweider
uit Quintanar. Maar Don Quichote liet hierom zijne droefheid niet varen. Zijn
vrienden riepen den arts ; deze voelde hem de pols en was er niet zeer tevreden
over, en hij zeide, dat zij in alle gevallen voor het welzijn zijner ziel moesten

zorgen, daar dat zijns lichaams gevaar liep. Don Quichote hoorde dit met een kalm
gemoed, maar aldus hoorden het niet zijn huishoudster, zijne nicht en zijn schild
begon te was,
schreien, alsof zij hem reeds dood voor zich zagen. Het-knap,diebtr
gevoelen des geneesheers
gevoelen des geneesheers was, dat zwaarmoedigheid en teleurstellingen hem het
leven verkortten. Don Quichote verzocht, dat men hem alleen zou laten daar
hij een weinig wilde slapen. Zij deden zulks, en hij sliep in eens door, gelijk
men zegt, meer dan zes uren lang, zoo zelfs, dat de huishoudster en de nicht
dachten, dat hij in den slaap zou blijven. Na verloop van gemelden tijd werd
hij wakker en riep met luider stemme : „Geloofd zij de almachtige God, die mij
zooveel goeds heeft gedaan. Ja, Zijne barmhartigheden kenden geen grens, en
haar verkorten noch verhinderen de zonden der menschen."
Zijne nicht luisterde aandachtig naar de woorden van haar oom en zij kwamen
haar geregelder voor, dan hij ze placht te houden, ten minste gedurende die
ziekte, en zij vroeg hem : „Wat zegt u, mijnheer ? is er wat nieuws ? wat zijn dat
voor barmhartigheden, of voor zonden van de menschen.?"
,,De barmhartigheden, nicht," antwoordde Don Quichote, „zijn die, welke op
dit oogenblik God jegens mij heeft gebezigd, en welke gelijk ik zeide, niet ver
worden door mijn zonden. Mijn oordeel is thans vrij en helder, zonder-hinder
de mistige schaduwen der onwetendheid, welke er overheen werden gelegd door
mijn hitter en gestadig lezen van de verfoeielijke ridderrornans. Ik erken thans
hun buitensporigheden en hun begoochelingen. en 'het spijt mij alleen, dat dit
terechtkomen zoo laat geschied is, zoodat het mij geen tijd laat om eenige ver-
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goeding te doen met het lezen van andere boeken, die mijne ziel zouden ver
Ik gevoel mij, nicht, op het punt van te sterven en ik zou het zóó-lichten.
willen doen, dat het deed verstaan, dat mijn leven niet zoo boos is geweest, dat
ik den naam van gek achterliet ; want ofschoon ik het geweest ben, zou ik die
waarheid niet gaarne bevestigen bij mijn dood. Roep mij, lieve, mijne goede
vrienden, den pastoor, den baccalaureus Simson Carrasco en meester Nicolaas,
den barbier, want ik wil biechten en mijn uitersten wil maken."
Maar van deze moeite was de nicht verschoond door het binnentreden van
het drietal. Nauwelijks zag hen Don Quichote, of hij zeide : «Wensch mij ge
goede heeren, dat ik niet meer ben Don Quichote van de Mancha, maar-luk,
Alphonsus Quichano, aan ween mijne eigenschappen den bijnaam gaven van
den Goeden. Ik ben een vijand van Amadis van Gallië en van de gansche
tallooze schaar zijner nakomelingschap ; hatelijk zijn mij thans al de ongewijde
geschiedenissen van de dolende ridderschap ; ik erken thans mijn dwaasheid en
het gevaar, waarin ik werd gebracht door ze gelezente hebben ; thans, door
Gods barmhartigheid te mijnen kosten geleerd, verfoei ik
i ze.
Toen het drietal dit hoorde zeggen, dachten zij zonder twijfel, dat een nieuwe
gekheid hem bevangen had. En Simson sprak tot hem : a Thans, , mijnheer Don
Quichote, nu wij bericht hebben, dat jonkvrouw Dulcinea onttooverd is, komt
u hiermede voor den dag ? en thans nu wij zoo op het punt zijn van herders
te wezen, ten einde het leven zingende door te brengen als vorsten, wil u een
kluizenaar worden ? Zwijg, bij uw leven ! kom tot u zelven en laat die praatjes
daar bb
,

„Die van tot dusverre," hervatte Don Quichote, „welke werkelijk tot mijn

schade gestrekt hebben, zal mijn dood, met's Hemels hulp, te mijnen bate
doen uitkomen. Ik gevoel,
mijne
ne heeren,
datiik in allerijl ga sterven ; laat de
grappen ter zijde en haalt m ft een biechtvader, dat ik biechte, en een notaris,
dat ik mijn uitersten wil make; want in zulke omstandigheden als deze moet
de mensch niet spotten met zijn ziel, en dus bid ik, dat men, terwijl mijnheer
de pastoor mij de biecht afneemt, gaat om den notaris.»
Zij keken elkander aan, verwonderd over de woorden van Don Quichote en,
schoon in twijfel, wilden zij hem gelooven, en een van de teekenen, waaruit zij
opmaakten, dat , hij stierf; was dat hij met zooveel gemakkelijkheid van gek wijs
was geworden, want bij de reeds gezegde woorden voegde hij er vele andere,
zoo goed gezegd, zoo Christelijk en met zoo veel overleg, dat hij hun allen den
twijfel ontnam en deed gelooven, dat hij wijs was. De pastoor liet de menschen
heengaan, bleef alleen -met hem en nam hem de biecht af. De baccalaureus
ging om den notaris en kwam kort daarna terug met dezen en met Sancho
Panza : welke Sancho (die reeds van den baccalaureus het nieuws vernomen
had van den toestand, waarin zijn heer zich bevond,) de huishoudster en de
nicht in tranen . vindende, scheve gezichten begon te trekken en tranen te storten.
De biecht was afgeloopen en de pastoor kwam uit de kamer, zeggende : c Wezenlijk sterft Alphonsus Quichano de Goede en wezenlijk is hij bij zijn verstand : wij kunnen wel binnen gaan, opdat hij zijn uitersten wil mike."
Dit bericht gaf een verschrikkelijken stoot aan de overloopende oogen van
huishoudster, van nicht en van Sancho, zijn goeden schildknaap, zoodat hij
hun de tranen uit de oogen deed barsten en duizend diepe zuchten uit de
borst, want wezenlijk, gelijk wel eens gezegd is, zoolang Don Quichote was
Alphónsus Quichano de Goede droogweg, en zoolang hij was Don Quichote
van de Mancha, was hij steeds van vreedzamen inborst en aangenamen omgang,
,

en hierom was hij niet aIleen bemind bij die van zijn huis, maar bij allen, die
hem kenden. De notaris kwam binnen met de overigen, en na het hoofd van
den uitersten wil gernaakt te hebben en zijne ziel te hebben aanbevolen,
met al die Christelijke uitvoerigheden, welke vereischt worden, zeide
Don Quichote, tot de vermakingen gekornen zijnde: «item is het mijn wil, dat
van zekere gelden, welke Sancho Panza, dien ik in mijne gekheid tot mijn
schildknaap maakte, bewaart, dewijl er tusschen hem en mij zekere afrekeningen
bestaan hebben en een geven en nemen, zoo wil ik, dat hij daar nict merle bezwaard worde, noch er hem eenige rekenschap van gevraagd, maar dat, als er
iets overschiet, nadat hij zich. zal betaald hebben wat ik hem schuldig ben, het
overige het zijne zij, dat heel weinig wezen zal, en goed voordeel doe het hem!
en gelijk ik, toen ik gek was, deel had in hem het bestuur over een eiland te
geven, als ik thans, nu ik wijs ben, hem dat van een koninkrijk kon schenken,
zou ik het doen, want de eenvoudigheid van zijn inborst en de getrouwheid
van zijn omgang verdienen het.s
En zich tot Sancho keerende, zeide hij: t Vergeef mij, mijn vriend de aanleiding, die ik u gegeven heb, van gek te schijnen, zooals ik, door u te doen
vervallen in de dwaling, waarin ik vervallen ben, dat er dolende ridders in de
wereld waren en zijn.s
e Ach ! ~ antwoordde Sancho, weenende : esterf toch niet, mijnheer l maar volg
mijn raad en leef vele jaren, want de grootste gekheid, die een mensch kan
doen in dit leven is, zich zoo maar te laten sterven, zonder dat iemand hem
verrnoordt, of andere handen hem dooden dan die der zwaarmoedigheid, Kom, wees
niet lui, maar sta op uit uw bed, en laat ODS in het veld gaan, gekleed als
herders zooals wij hebben afgesproken; misschien zullen wij achter een struik
jonkVTOU\V Donna Dulcinea onttooverd vinden, zoo mooi als men maar zien
kan. Bijaldien gij sterft nit spijt van overwonnen te wezen, geef mij de schuld
door te zeggen, dat, omdat ik Rosinante slecht gegord hadvrnen u nederwierp ;
te meer daar u in uwe ridderboeken zal gezien hebben, dat het eene gewone
zaak is, dat de eene ridder wordt nedergeworpen door den anderen, en dat wie
heden overwonnen wordt, morgen overwinnaar is."
."Zoo is het," zeide Simson, "en de goede Sancho Panza kent zeer goed de
ware toedracht van zulke gevallen."
."Heeren," hernam Don Quichote, .Jaat ons bedaard voortgaan, want in de
nesten van verleden jaar zijn dit jaar geen vogels: ik was gek en ben thans
wijs: ik was Don Quichote van de Mancha en ik ben thans, gelijk ik gezegd
heb, Alphonsus Quichano de Goede: moge mijn berouw en mijn waarheidsliefde mij bij u terugbrengen tot de achting, welke men voor mij had, en laat
mijnheer de notaris voortgaan. Item vermaak ik al mijn goedcren voetstoots aan
Antonia Quichana, mijn nicht, hier tegenwoordig, nadat men er eerst van zal
hebben afgenomen.: wat noodig zal zijn om de vermakingen nit te betalen, die
ik doe : en de eerste afdoening, die er geschiedt, begeer ik, dat besta in het
betalen van het loon, dat ik mijn huishoudster schuldig ben, van den tijd af
dat zij mij gediend heeft, en nog twintig ducaten daarenboven voor een kleed.
Ik benoem tot uitvoerders mijner uiterste wilsbeschikking mijnheer den pastoor
enmijnheer den baccalaureus Simson Carrasco, hier tegenwoordig, Item is het
mijn wil, dat als Antonia Quichana, mijn nicht, wil trouwen, zij een rnan
huwe van wien men vooraf onderricht is, dat hij niet weet, wat voor
dingen ridderromans zijn ; en in geval het uitkomt, dat hij het wei weet en
mijne nieht hem toch zou willen trou wen en zulks doet, dan verlieze
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zij alles wat ik haar vermaakt heb : hetgeen mijn uitvoerders dan
kunnen uitdeelen in vrome werken naar hun zin. Item bid ik gemelde
heeren, mijne uitvoerders, dat, als het geluk wilde, dat zij een schrijver leerden
kennen, dien men zegt, dat eene geschiedenis schreef, die in de wandeling is
onder den titel van : Tweede Gedeelte van de bedrijven van Don Quichote van
de Mancha, zij hem mijnentwege zoo dringend mogelijk bidden, dat hij de aanleiding vergeve, die ik hem, onbewust, gaf van zoovele en zoo grootc buitensporigheden te hebben geschreven als hij daarin schrijft, want ik verlaat dit
leven met het bezwaar van hem oorzaak te hebben gegeven om ze te schrijven.'
Hiermede besloot hij den uitersten wil, en ' daar hem Gene flauwte beving,
strekte hij zich recht uit in zijn bed. Allen ontstelden en dienden hem de
geneesmiddelen toe; en in drie, dagen, die hij nog bij zinnen was, sedert dien,
waarop hij zijn uitersten wil maakte, verzwakte hij langzamerhand zeer. Het
huis was in opschudding, maar met dat al at de nicht, dronk de huishoudster
en verheugde zich Sancho Panza, want dat erven neemt bij den erfgenaam de
herinnering der smart wel wat weg of matigt die, welke redelijk is, dat de
doode achterlaat. Eindelijk kwam de laatste dag van Don Quichote, nadat hij
al de sacramenten had ontvangen en nadat hij met vele en afdoende woorden
de ridderromans had verafschuwd. De notaris bevond zich tegenwoordig en
zeide dat hij nooit in eenigen ridderroman had gelezen, dat eenig dolend ridder
in zijn bed gestorven was zoo kalm en zoo Christelijk als Don Quichote,
die, onder het medelijden en de tranen der aanwezigen, den geest gaf, ik wil
zeggen stierf. Als de pastoor dit zag, verzocht hij den notaris, hem een ge-

tuigschrift te geven, dat Alphonsus Quichano de Goede, gewoonlijk genaamd
Don Quichote van de Mancha, uit dit tegenwoordige leven was overgegaan en
een natuurlijken dood gestorven, en dat hij dit getuigschrift verzocht, om de
gelegenheid weg te nemen, dat eenig ander schrijver dan Sidi Hamed Benendzjeli
hem valschelijk opwekte en eindelooze geschiedenissen maakte van zijne bedrijven.
Dit einde had de Vernuftige Jonkheer van de Mancha, wiens dorp Sidi Hamed niet nauwkeurig wilde aanwijzen, ten einde te gedoogera, dat al de steden
en dorpen van de Mancha onder elkander twistten, om hem zich toe te eigenen en voor den zijnen te verklaren, evenals zeven steden van Griekenland
twistten om Homerus. Wij plaatsen hier niet de weeklachten van Sancho en
van de nicht en de huishoudster van Don Quichote noch de nieuwe opschriften op zijn graf, schoon Simson Carrasco er dit op plaatste:
Hij, die den hoogsten roem verwierf,
Rust hier, de dappere ridder.
Want, wat niemand nog gelukt was,
Gelukte dezen moedigen strijder:
Dat hij zelfs den dood verwon
Wereldverwachting was zijn leus,
Hij was een gek en ging om met gekken
En zoo zag men, zeldzaam wonder
Als een wijs man sterven,
Die als een gek geleefd had!
En de zeer voorzichtige Sidi Hamed zegt tot zijne pen : r Hier zult gij blijven
hangen aan dezen haak en aan dezen koperdraad, mijn pennetje, ik weet niet
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welversneden of kwalijk gepunt, en daar zult gij lange eeuwen blijven heven
indien aanmatigende en schelmsche geschiedschrij\Ters u niet afnemen om u te
ontwijden. Maar voordat zij aan u komen, kunt gij hen waarschuwen en hun
zeggen, zoo goed als gij kunt:

Weg van mij, gij booze schelmen,
Niemand zal mij ooit aanraken,
Want dit recht, mijn goede koning,
Kan alleen mij toebehooren!
Voor mij alleen werd Don Quichote geboren en ik voor hem ; hij wist te
arbeiden en ik te schrijven ; wij beiden alleen zijn voor elkander, ten spijt en
verdriet van den verdichten Tordesillaanschen schrijver, die zich vermeette of
vermeten zal de bedrijven van mijn dapperen ridder met een lompe en slechtgevormde struisveder te beschrijven: dat toch is geen last voor zijn schouders,
noch een onderneming voor zijn verkouden vernuft; gij zult hem waarschuwen,
als gij hem soms leert kennen, dat hij de vermoeide en reeds vergane beenderen van Don Quichote in het graf laat rusten en hem niet willen wegnemen, te
Oud-Castilie in, hem uit den grafkuil doende komen,-genaldijkrchtv
waarin hij wezenlijk
waarin hij wezenlijk en waarachtig ligt uitgestrekt zoo lang als hij is, in de onmogelijkheid van eene derde reis en nieuwen tocht te maken. Want om een
grap te hebben met al de tochten, als zooveel dolende ridders maakten, zijnde
twee voldoende, die hij deed, zoozeer ten genoegen en behagen van de lieden,
tot wier kennis zij kwamen, zoo wel in deze als in de buitenlandsche koninkrijken. En hiermede zult gij uw Christenplicht vervullen, goed radende aan
die u kwalijk bemint; en ik zal voldaan en trotsch wezen van de eerste te zijn
geweest, die de vrucht zijner schriften geheel genoot, gelijk hij wenschte, daar
mijn begeerte geene andere geweest is dan in de verfoeiing der menschen te
brengen de verzonnen en buitensporige geschiedenissen van de ridderromans,
welke door die van mijn waarachtigen Don Quichote aan het struikelen zijn
en geheel en al moeten vallen zonder eenigen twijfel. Vaarwel.»

