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VOORWOORD
De drie korte verhalen, welke U hier geboden worden,
zijn overgenomen uit den „Vermakelyken Avanturier"
van Xicolaas Heinsius, een werk, dat tegen het einde van
de zeventiende eeuw werd geschreven.
Het zijn slechts drie kleine fragmenten van een roman
van meer dan 700 bladzijden, dien men thans niet meer
in zijn geheel zou kunnen herdrukken, maar den op zichzelf reeds kostel ken volledigen titel hiervan wilden we
U toch niet onthouden:
DEN

VERMAKELYKEN

AVANTURIER'
OFTE
,De L

en niet min Wonderlykj
Levens loop van

MIRANDOR,
Behelfendc verfcbeide Klugrige en Vermakelyke Bejegeningen,
iionderlyke Toe vallen , aangename 4mourettes ofte Vrynrye», en nutrelyke Aanmerkingen op den hedendaagfche
wereldsloop; flrekkende rot aanwyfingen be(lraffinge
der meelt in (wang gaande Maffers, Swakhedea ea
Sotternyen van veelderley Stands•perfonen.
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De auteur noemde zich in de eerste uitgave (van 1695)
slechts N. H., maar na de publicaties van dr. A. Greebe
mag men thans wel als vaststaand aannemen, dat dit de
initialen van Nicolaas Heinsius, den kleinzoon van den
beroemden Leidschen Graecus Daniel Heinsius, zijn.
Deze Nicolaas Heinsius heeft zelf een niet minder
avontuurl ij k leven geleid dan zijn held, de kleermakerszoon Mirandor. Hij was de zoon van een zeer lichtzinnige Zweedsche vrouw, die zijn vader, toen hij resident van de Staten van Holland in Zweden was, te
Stockholm had leeren kennen en vele jaren later in Den
Haag, krachtens een vonnis van het Hof van Holland,
had moeten trouwen. Mevrouw Heinsius wenschte toen
nog slechts de materieele voordeelen van dit huwelijk en
ging spoedig daarna rondzwerven door Duitschland en
Zweden. De jonge Nicolaas zwierf jarenlang met haar
mee. Later was hij korten tijd arts in Den Haag, maar hij
moest ineens weer wegens manslag uit Holland vluchten.
Hij trok naar Parijs en vandaar naar Rome, waar hij
het spoedig tot lijfarts van Koningin Christina van
Zweden bracht. T oen deze hem echter niet meer betalen
kon, toog hij naar Brandenburg, waar hij lijfarts
arts van den
keurvorst werd. Ten slotte vestigde hij zich in de vrijplaats Kuilenburg, de stad der bankroetiers — en werd
daar een rijk burger, misschien, zelfs wel een gezien burger. In deze stad heeft hij zijn Mirandor (en ook nog
een tweeden roman) geschreven. Ook als arts moet hij een
zekere vermaardheid hebben bezeten, het meest door zijn
„arcana" of geheime middelen tegen jicht en podagra.
De „Avanturier" is een navolging van Spaansche en
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Fransche picareske of schelmenromans (van „picaro" =
schelm), zonder echter onoors pronkelijk aan te doen.
Zijn beteekenis ligt in den levendigen verteltrant, maar
niet in de compositie, noch in de karakterontwikkeling
van den hoofdpersoon. Wel is er bij dezen een soort
maatschappelijke ontwikkeling, maar dat is niet veel
meer dan een technische noodwendigheid: van een door
een gierigen, maar handigen advocaat geplaagd knechtje
wordt Mirandor de vriend van een rijken Markiezenzoon, met wien hij vele avonturen en amourettes beleeft.
Deze avonturen nu geven den schrijver een fraaie gelegenheid om allerlei grove ondeugden als gierigheid,
snoeverij, mallotig gedweep of lafheid te hekelen. Dit
parodistische karakter van den Avanturier is weleens
onderschat, o.a. door Jan ten Brink, die een studie over
Nicolaas Heinsius schreef.
De werkelijke, gulle parodie is — zooals ook wel blijkt
uit het proefschrift van Dr. P. H. Schroder over dit
onderwerp — betrekkelijk zeldzaam in onze letterkunde.
De voorbeelden hiervan in vroegere eeuwen moeten wij
dus ook gul waardeeren. Heinsius' roman is hiervan ongetwijfeld
eld een der voortreffelijkste en drie der vermakelijkste verhalen uit het tweede deel worden hier thans
herdrukt in de oorspronkelijke spelling.
H. J. SMEDING

DE KLAPLOOPER GETROEFD
Indien ik niet een geswore vyand van het moraliseren
was, sou ik duisend fraye Argumenten over de wondelyke toevallen van myn leven maken, en die alle met de
meeste en beste Figuren van de Rhetorica konnen oppronken, het welk sonder twyf f el een heerlyk Exordium,
ofte begin, in het oordeel van een Darapti Felapton ofte
een Pedant, van dit tweede Deel syn sou: Maar dewyl
het my onmogelyk is myn styl te dwingen, of syn gewone
trant te doen veranderen, wil ik myn waragtige Historie
op een wys vervolgen, als den vernuftigen Leser hier
onder sien kan.
Het was omtrent dese tyd (so Me juffrouw myn Memorie my geen parten speelt) dat de Graaf van Aspremont een seer kostelyke maaltyd gaf, daar hy de voornaamste van het Hof op gebeden had. Seker Fransman,
dat een van die geen was, die men Volontairs ofte vrywilligen (wel te verstaan daar men gratis syn kakebenen
oef f enen kost) pleeg te noemen, hier van de lugt in de
neus gekregen hebbende, liet niet na sig ter behoorlyker
tyd nevens de andere Gasten in het huis van den Graaf
te laten vinden. Syn nugter gewaat, en smagterig gesigt,
was oorsaak, dat hem de Graaf wel haast uit de andere
onderscheide, en dewyl hy niet bedenken kost, hem oit
van syn leven gesien te hebben, gedagt hy eerst dat het
een Dienaar, en daar na, dat het een goede Vriend van
d'een of d'ander van syn Gasten was, die par compagnie
mede gekomen was. Wanneer men sig aan de tafel begost te setten, ging dese een van de eerste en aan het mid-
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den van de tafel setten; waar door hem de Graaf nog
meer als te vooren aansag, sonder nogtans te konnen
ramen, wie deze quant syn mogt. De begeerte om sulx te
weten, wierd merkelyk vermeerdert; wanneer hy bespeurde, dat niemant van de Gasten met hem sprak, of
in het geringste blyken liet, dat hy hem kende. Ondertusschen begost men de kragt van de goede Wyn uit het
lachgen en de vrolykheid van de Gasten merkelyk te bespeuren, en d'ongenode begost sig so wel als de andere
en train ofte verheugt aan te stellen, en allerlei loopjes
en snakery op het tapyt te brengen, waar door eenige
Gasten begerig wierden om te weten, wie dese liefhebber
zyn mogt, en sulx aan den Graaf, diese dagten, dat hem
ook te gast genodigd had, door hun knegts vragen lieten,
die hen antwoorden liet, dat hy hem niet kende, en syns
wetens, hem ook nooit gesien hadde; maar dewyl hy dagt,
dat hem een van die geene, die aan het einde van de
tafel en ver van hem saten, mogt mede gebragt hebben,
sond hy een van syn knegts rondom de tafel, een ieder
uit syn Heers naam sagt in 't dor vragende, of niemand
onder hen dese vreemden Heer kende, die de goedheid
had, van sig boven alle de andere, niet alleen met het
debiteren van duisenderlei quinkslagen, maar ook met
het verslinden van een reeks soppige peren, te signaleren!
die hew alle eenpaarlyk tot antwoord gaven, dat se hem
van hun leven niet gesien hadden. De Graaf over de onbeschaamtheid van dese quant; dat hy sig ongenodigt
boven seer voorname luiden aan de tafel had derven
setten, misnoegt zynde, besloot hem opentlyk te beschimpen, en door syn volk van de tafel en uit syn huis te doen
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jagen. De vergramde oogen, daar hem de Graaf mede
aansag, en het vragen, dat syn knegt aan al de Gasten,
uitgesondert aan hem gedaan had, deden hem voor het
geen vresen, dat de Graaf by sig seleen besloten had.
Derhalven willende dit affront te voor komen, stond hy
overent, roepende, dat men hem een glas Wyn brengen
sou, om de gesontheid van de Graaf te mogen drinken.
De Graaf, die sig so merkelyk niet aan een persoon wilde
verpligt sien, die hij so meende t' affronteren, antwoor-

de hem, dat dewyl hy de goedheid geliefde te hebben van
syn gesondheid te beginnen, het ook billyk was, dat hy,
of een van de Gasten, hem syn naam, en syn qualiteit
noemde, op dat hy weten kost, aan wien hy hier over
verpligt was. De Gasten siende, dat hy hier op stil sweeg,
en merkende wel wat de Graaf syn voornemen was, riepen alle te gelyk, dat hy groot gevaar sou lopen, van sig
so gemakkelyk in den Hemel als op dese maaltyd in te
drayen, indien hem St. Pieter niet beter, als sy kenden.
So sult gy dan de goedheid hebben, hervatte de Graaf
tegens hem, van my te seggen, wie gy zyt, en wie u geraden heeft hier ongenodigd, en sonder van iemand gekent
te zyn, te komen. Den ander siende, dat alle de oogen van
de tafel op hem geslagen waren, en dat men een antwoord uit syn mond verwagte, dat hy vreesde, hoe goed
hy het ook voortbragt, slim genoeg te sullen zyn, om de
maaltyd die hy gedaan had, van een banket van stokslagen gevolgt te sien, sogt sig door een quink-slag, van
het ongeval, dat syn lenden dreigde, te bevryden. Derhalven doende, als of hy het geen hem den Graaf vroeg,
niet regt verstaan had, gaf hy hem dit verkeert en on-
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gerymt antwoord in 't Frans: blanc, ou rouge, Mon-

seigneur, ce m'ét tout un: j'en prendray de touts deux,
pour montrer que je bois vótre santé de tout mon coeur.
Het welk so veel te seggen is, als: Roode, of witte, myn
Heer, het is my gelyk: ik sal van beide nemen, om te tonen dat ik uw' gesontheid van herten drink. Veinsende
hier mede verstaan te hebben, dat hem de Graaf gevraagd had, of hy liever roode, of witte Wyn dronk?
De aardige manier, daar hy dese woorden mede wist
voort te brengen, veroorsaakte so een vreesselyk gelag
onder de Gasten, dat de Graaf vreesde, datse nooit weer
op houden souden, en deed' hem genoeg bemerken, gelyk ook d'andere van de Heeren, dat die kerel so sot niet
was, als men hem genomen had. Derhalven veranderde
de Graaf syn besluit van het affronteren, in een voornemen, van het geselschap een weinig met hem te vermaken, en hem een weinig voor de bou f f on of de sot te
houden, daar hy sig, gelyk al die geen, die hun professie
van het smarotsen en panlikken maken, sig getroosten
moeten, seer gewillig toe vinden liet, latende in al het
geen hy sei, so veel scharpsinnigheid en verstand blyken,
dat niemand, na hy hem beproeft had, wederom met hem
aanvangen wilde. Sekere voorname Graaf, dat een groot
Mignon of gunsteling van den Koning, schoon hy ver na
de gauwste niet was, siende dat hy met ralieren niet
tegens hem op kost; begost, als de plompe en ongeschaafde geesten gewoon zyn, van lachgen ernst te maken, en sulke grove steken en schempen van sig te geven, dat den ander ongevoelig most geweest zyn, om het
niet te merken. Derhalven siende, dat hem eenige van
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de Gasten, aan wien de plompheid van dese ongeslepen
Graaf verdroot, winkten, dat hy den bal op deself de
wyse wederom slaan sou, stelde hy hem dese navolgende
vraag voor: Myn Heer, sei hy hem, dewyl ik de scharpsinnigheid van uw' overvlugge geest genoegsaam uit
uwe reden vermerkt heb, so wenste ik wel, dat gy de
goedheid geliefde te hebben, van my te seggen, dat indien wy ten tyden van Ovidius syn veranderingen leefden, en Jupiter u, tot straf van uw' sonden, in een dier
wilde veranderen, en u de keur gaf, of gy in een paard,
of in een Esel wilde verkeert zyn, wat gy van beiden
liever zyn wilde? Op dese vraag borsten al de Gasten
van lachgen uit, siende al met een open mond de Graaf
aan, om te horen, wat hy hier op antwoorden wilde, die,
hoe rasend hy ook was, evenwel uit welstaans-halven
ook gedwongen was te glimlachgen, en syn gramschap
aan de overige Gasten te verbergen, die, als het gemeenlyk geschied, nog dies te meer souden gelachgen hebben.
Ondertusschen droeg hem den onbekende gestadig, om
op syn vraag te antwoorden, die sig van de sot ontslaan
willende, hem tot antwoord gaf, dat hy liever een paard
wilde zyn, dewyl hem een Esel een al te veragt dier
scheen. En ik wilde liever een Esel zyn, berigte den ander, waar op de Gasten nog meer als te vooren begosten
te lachgen, het welk hy siende, sei, so ras men een weinig van lachgen opgehouden had, tegens de Graaf, de
oorsaak, waarom ik liever een Esel wil zyn: is, om dat
men die hedendaags aan Konings tafelen set, daar gy,
myn Heer, indien gy een Paard waart, wel van soud
blyven. Nauwelyx had hy dese woorden gesproken, of
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daar ontstond een schaterend gelach onder het geselschap; dewylse wel merkten, dat dit op den voornoemde
Graaf sloeg, die dikmaals de eer had van met den Koning te eeten. Honderd diergelyke snakeryen bragt de
onbekende gast, gedurende de maaltyd voor, waar door
de Graaf van Aspremont, dat een seer vrolyk Heer was,
een sonderling behagen in hem kreeg, en hem bad somtyds by hem te komen eeten, het welk hem den ander
beloofde, als een eerlyk man te sullen doen, en syn woord
ook so wel na quam, dat de, Hof-meester van den Graaf
alle middag syn tafelbord deed' opdekken, wel wetende
dat syn Gast so conscientieus en so opregt van gemoed
was, dat hy hoe slim weder het ook zyn mogt, evenwel
de belofte en den eed, die hy by sig selven gedaan had,
niet breken sou. Dit sou den Graaf evenwel aangenaam
geweest zyn, dewyl het een Heer die so veel monden en
dienaars, als hy voeden most, op een maaltyd eetens
niet aanquam, indien de vermakelyke snakeryen van desen quant sig ten laatste niet in een al te groote gemeensaamheid, en een onverdragelyke onbeschaamtheid verandert hadden: so dat de Graaf den Hemel sou gedankt
hebben, indien hy met eeres van desen verdrietigen
kost-ganger was ontslagen geweest; want daar quam
niet op de tafel, dat hem lekker genoeg, en na syn sin
toebereid was, en daar hy niet wat op te seggen wist,
selfs tot de Wynen toe, die hy sei syn mond smakeloos
en vaats te zyn, hoewel men aan syn onmatig suipen
gants anders sou geoordeelt hebben. Hy ontsag sig ook
niet somtyds eenige vederlose plewieren met sig te brengen, en de Lakayen, ja selfs des Graafs Pagiens aan de
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tafel, als syn jongens te bevelen. Om kort te gaan, het
was een panlikker, die in alles de Regelen van syn Prof essie te buiten ging, dewelke willen, dat een van dese
Order, ootmoedig, beleeft, gedienstig, vriendelyk, willig
en met alles dat hem voorgeset werd, te vreden is, door
de betragting, die hy hoord te doen, dat hoe slegt hy
ook onthaalt word, sulx nogtans duisendmaal beter is,
als hy verdient heeft, dewyl hy sulx niet dierder, als met
Apen-munt, dat is te seggen, met vriendelyke mynen
en grimassen betaalt. De Graaf, om van hem ontslagen
te zyn, gebood aan syn knegts, dat wanneer hy hen aan
de tafel winken ofte roepen sou, sy doen souden, als of se
het niet sagen of hoorden: maar daar keerde hy sig niet
veel aan; want doen hy sag, datse hem niet wilden te
drinken geven, was hy onbeschaamt genoeg, om van de
tafel op te staan, en een van de flessen voor sig te setten. De Lakayen en Pagiens, die dese vent dodelyk haaten, en wel sagen, dat de Graaf geen behagen meer in
syn ommegang schepten, besloten onder malkander hem
so een goede pots te speelen, dat hy op een andermaal
geen sugt sou hebben, om weder te keren. Hy had voor
een gewoonheid, om de onreinigheid van de straaten
Galossen, die men over de schoenen trekt, te dragen, die
hy, wanneer hy tegens de maaltyd in het huis van den
Graaf quam; op de trappen van de eetenssaal staan liet.
So ras hy dan aan de tafel geseten was, spykerden eenige
van de Lakayen een van de Galossen op de trap vast,
na het welk hy sig wederom agter de Gasten aan de
tafel stelde. Dien middag was juist een voornaam Heer
by den Graaf ten eeten, die hy na de maaltyd, syn Stal

en Hof wilde sien laten. Wanneer derhalven den Graaf
en desen Heer te samen de trappen van de eetens-saal
afgingen, wilde onsen Vriend hen vergeselschappen, en
dewyl hy agter den Graaf, en voor eenige andere Heeren, die dien middag daar ook gegeten hadden, ging, en
hen, tot hy syn Galossen aangetrokken had, niet op de
trappen dorst wagten laten, stiet hy met een groote geswintheid syn voeten daar in, waar van hy den eenen,
die los was, nauwelyx voort en op de naastvolgende trap
geset had, of hy gevoelde dat den ander gevangen en
te rug gehouden wierd, en dewyl hy, als ik gesegt heb,
met den eersten vry wat ras, om die geen die agter hem
waren niet op te houden, voortgegaan was, scheelde het
niet veel, of hy had niet alleen de voet, die in de vastgespykerde Galos was, maar ook den hals, door een
swaare val, die hy van de trappen deed' gebrooken, indien syn geluk niet gewilt had, dat hy den Graaf, en den
Heer die by hem ging so swaar op het lyf gevallen was,
dat se beide genoodsaakt waren ter aarde te vallen, en
sig derhalven niet onthouden kosten, hem een hand-vol
scheld-woorden na de kop te werpen, het welk by het
affront, en den val, die hy uitgestaan had, gevoegt zynde,
hem so dol en rasend maakte, dat hy, na hy de vastgespykerde Galos met geweld los getrokken, en aan syn
voet gedaan had, al vloekende, sonder den Graaf, of
een van het geselschap te groeten, met een boose kop
ten huis uit ging, sonder dat hy daar namaals ooit een
voet wederom ingeset heeft.

*
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DE GEKKE LIITVINUER
Ik vertrok dan met myn knegt op een morgen gants
vroeg van Parys, en deden onse paarden so wel voort
draven, dat wy dien nagt in een klein Dorp, zynde elf
goede mynen van Parys gelegen, sliepen. De vermoeidheid die ik had, was oorsaak dat ik den Weerd van de
herberg, daar wy ingekeerd waren, eerder van slapen,
als van eten sprak, waar van hem, het een so seer als het
ander belemmerde, dewyl hy my met geen van beide niet
alleen qualyk bedienen kost, om dat, syn huis van weinig Reisigers, 't en waar van boeren ofte handwerksborsten besogt zynde, die het des nagts gaarn met een
bos stroo voor lief namen, hy sig van geen spysen versien
had, om luiden van myn aansien te konnen onthalen. So
ras wy dan een seer nugtere maaltyd geeindigd hadden,
bragt hy my op een kamer, daar een bed-stede op stond,
en daar hy sei dat ik die nagt in slapen kost, indien ik de
goedheid wilde hebben, van seker man, die met ons gegeten, en de mynen van een Quaksalver had, schoon hy
sulx niet was, by my te laten slapen. Het schraal gewaad
van dese gast sou syn versoek noit tot een gewenst einde
gebragt hebben, uit vreese dat hy al te stark vergeselschap in het bed mogt komen, indien hy op de selve tyd
niet in de kamer getreden, en my so een diepe en eerbiedige groetenis gemaakt had, dat ik de ondankbaarste
van alle menschen most geweest zyn indien ik sulx niet
erkend, en hem niet gewillig voor myn bed-genoot aangenomen had. De Weerd, die van vreugde wel haast sou
gehuild hebben, dat hy syn gasten in so een goed verdrag
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sag, wilde uit de kamer gaan, en ons een goede nagt
wenschen, wanneer hem den ander bad, dat hy hem eerst
pen en inkt en een stuk papier sou boven brengen, dewyl
hy sulx dien avond, eer hy slapen ging, nog gebruiken
most; maar dewyl hem de Weerd swoer, dat hy nog geen
van syn gantsche huisgesind' anders als met kryt boerencyfers schryven kost en dat hy derhalven nog van syn
leven geen duit voor papier uitgeven had, most hy sig
ten laatste gerust stellen. So ras de Weerd vertrokken
was, begost ik my t' ontkleden, en begaf my in het bed,
daar ik de achterste plaats innam, terwyl den ander, sonder een woord te spreken, gestadig de kamer met een
groote geswintheid op en neer ging, makende de belachgelykste mynen van de wereld met syn gesigt en
handen, als iemand die in diepe gedagten was. Ondertusschen wierd ik, door syn gestadig wandelen over de
kamer, van myn rust gehouden, waardoor ik hem ten
laatsten genoodsaakt was te bidden, dat hy in het bed
geliefde te komen, dewyl het my onmogelyk was, so lang
hy daar ging een oog toe te doen. Hy bad my, so ras hy
myn versoek verstaan had, om, vergeving, seggende dat
eenige gewigtige gedagten, die hy in het hoofd had, daar
oorsaak van waren, en begost sig hier op t'ontkleden. Hy
had, schoon hy al in het hemt stond, nog syn hoed en
paruik op, daar hy sig, na hy de kaars uitgedaan had,
mede in 't bed begaf ; waar op ik so vreselyk begost te
lachgen, dat men sulx de gantsche herberg door horen
kost, en daar hy my nogtans de oorsaak niet van vroeg,
dewyl hy, hoewel hy eerst in 't bed gekomen was, al so
vast sliep, dat men hem met trommels, ik laat staan met
18

lachgen, niet sou opgewekt hebben. Na ik nog een ge
ruime tyd over desen sotskap gelachgen had, overviel
my de slaap so geweldig, dat men sou geswoeren hebben,
dat wy beide in de wed snorkten.
Het was omtrent de midder-nagt, wanneer hy my, by
een arm trekkende, en so lang met de kop schuddende,
tot ik opwaakte, vroeg, of ik niet een vuurslag by my
had, daar hy de kaars mede ontsteken kost, dewyl hem
in syn slaap iets in den sin gekomen was, daar hy een
gantsche maand mede doorgebragt had, sonder het nogtans eerder, als nu, uitgevonden te hebben. So ras ik
hem dan gesegt had, geen vuur-slag by my te voeren,
dewyl ik myn professie maakte van gantsche nagten door
te slapen en eerlyke luiden sulx ook te laaten doen, begaf hy sig uit het bed en na de deur van de kamer toe,
daar hy met een vreselyk geweld riep, dat men hem ligt
brengen sou: maar dewyl het een stonde was dat ieder
in het huis sliep, wierd hy van niemand als alleen van
een groote hond gehoord en geantwoord, die op den hof
van de herberg aan een keten lag, en die hem in syn hondenspraak te kennen gaf dat hy hem syn bek so ontydelyk wel sou doen houden, indien hy by hem was.
Ondertusschen voer den ander gestadig voort met roepen, en siende dat hy geen antwoord kreeg, nam hy de
moeite van de trappen selver af te klimmen; maar dewyl
deselve niet Compleet, en daar by redelyk bouwvallig
waren, had by het ongeluk, also syn voet een trap, die uit
gebroken was, miste: van over hals en kop deselve af te
vallen, het welk so een vreselyk geraas veroorsaakte, dat
de Weerd daar wakker van wierd, en die, door het blaf19

fen van den hond, geensins twyf f elende dat het niet een
dief was, sprong, als een man die seer gaarn syn goed
beschermen wilde, met een oude verroeste zabel in de
hand, ten bedde uit, lopende regt na de trap, daar hy
het geraas van daan hoorde komen, daar hy so ras niet
by gekomen was, of hy had de onvoorsigtigheid van een
sware val over den ander te doen, die nog voor de trap
en op de aarde lag. Ondertusschen geloofde de Weerd
nog sekerlyk, dat die geen, die hem so swaarlyk had doen
vallen, geen ander als een dief was. Derhalven wende hy
syn uitterste vermogen aan, om van de aarde op te staan,
en om hem met den zabel, die hy in de hand had, den kop
tot de tanden te kloven; het welk hy ook sekerlyk sou gedaan hebben, indien den ander, syn bloeddorstig voornemen uit eenige vooraf gesondene vloeken verstaan
hebbende, de voorsigtigheid niet gehad had, om hem
den gewapenden arm vast te houden, en hem te seggen,
dat hy die geen was, die boven by dien anderen gast
sliep, en dat hy alleenlyk de trappen afgekomen was,
om hem te seggen dat hy licht begeerde, dewyl hy hem
de heerlykste uitvinding des werelds wilde sien laten,
die hem in den slaap in den sin gekomen was. De Weerd,
die in het vallen met het gesigt tegens de trap geslagen,
en derhalven twee van syn beste tanden verloren, en een
bebloede en platte neus gewonnen had, meende schier
rasend te worden, wanneer hy hoorde dat al dit leven
alleenlyk voortquam, om dat hy licht begeerde, en sou
hem het verlies van syn tanden door duisend slagen betaald geset hebben, indien hem den ander niet een goede
vereering beloofd had, het welk so een kragtige werking
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op het gemoed van den vergramden Weerd deed', dat hy
hem niet alleen het verlies van syn tanden ongestraft
vergaf, maar hem daar-en-boven nog een kaars ging
ontsteken, daar den ander weinig daar na in myn kamer
mede quam, zynde van den Weerd gevolgd, wiens misnoegdheid, niet tegenstaande de geslote vrede, die hy
weinig te voren met den ander gemaakt had, men evenwel seer levendig op syn tronie bespeuren kost. Hy sou
nogtans eer na de pomp gelopen, om syn bebloede waffel
te suiveren als den ander gevolgd hebben, indien hy hem
daar toe niet gedwongen had, seggende, dat de uitvinding, die hy hem tonen wilde, al te heerlyk was, om maar
van twee oogen gesien te zyn; en indien de Weerd niet
meer liefde voor de rust van syn Vrouw, die, na het licht
ontsteken was, wederom te bed was gegaan, en het overige
van het huisgesind, als hy gehad had, sou hy, op syn
versoek, alles dat in huis was opgewekt, en in onse kamer
doen komen hebben.
Ik meende van lachgen te bersten, wanneer ik myn
by-slaap in het hemd, dat van de Weerd syn bek niet
weinig bebloed was, en nog met de paruyk en de hoed op
het hoofd, waar van de eerste het achterste voor gekeerd
was, en een brandende kaars in de hand, eenige malen
onse kamer sag op en neer gaan, sonder een woord te
spreken, terwyl de Weerd en ik hem met open mont aansagen, verwagtende wat hy ten laatste voortbrengen sou.
Na hy nog eenige malen de kamer op en neder gegaan
en een stuk houtskool uit de schoor-steen gekregen had,
naderde hy myn bed, en sprak my aldus aan: Het gebrek
van pen en papier, myn Heer, het geen my de Weerd op
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syn verdoemenis geswooren heeft niet in huis te hebben,
is oorsaak dat ik my van een stuk houts kool dienen moet,
om u een ontwerp of een rouwe schets van een Kasteel
te doen sien, dat ik voor een groote somme gelds, die my
de Koning, voor het ontdekken van een geheimenis, daar
syn gantsche Ryk en des selfs welvaren aan gelegen is,
geven sal, op de kant van de Loire, in het Land van Youreine, van waar ik geboortig ben, en nu van daan kom,
in 't kort meen te doen bouwen. Ik heb langen tyd groote
stryd in myn zelfs gehad, hoe ik de Fdchade of het voorste deel van het Kasteel bouwen sou, op dat het met regt
voor een van de grootste wonderen des werelds mogt
gehouden werden. Eindelyk is my dese nagt in den sin
gekomen, als of het my een Engel ingegeven heeft, da t.
ik het gebouw vierkant, op ieder hoek een toren, en boven
plat, als op syn Italiaans, maken wil: maar het geen het
wonderlykste en het heerlykste van alien zyn sal, dat
ik de Loire door eenige pypen boven over myn Kasteel
wil doen lopen, voor dewelke ik ysere roosters wil doen
maken, waar door ik al de vissen van dese Rivier met de
hand sal konnen vangen, die ik naderhand aan al de
omleggende Steden wil doen verkopen, het welk my des
jaars eenige duisenden sal inbrengen. Ik laat den vernuftigen Leser oordelen, of ik oorsaak had, over dese
heerlyke uitvinding te lachgen, het welk hy siende, voer
hy aldus wyder voort: Geloof niet, myn Heer, gelyk ik
aan uw lachgen bespeur, dat ik u dingen voor sla die onmogelyk zyn, daar ik u so aanstonds het tegendeel van
wil sien laten. Hier op begost hy de wonderlykste Architecture op de muur van de kamer met het voornoemde
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stuk houts kool te maken, die ooit in de wereld gesien is.
Het vermakelykste van alle was de aftekeninge van de
pypen, door dewelke hy de Loire over syn huis wilde
doen lopen, en dewyl ik bang was, dat ik hem door myn
lachgen verstoren mogt, hield ik my so stemmig als het
mogelyk was, prysende syn heerlyke uitvinding met Buisend lof redenen: maar dewyl ik gaarn het secreet begeerde te weten, dat hy den Koning openbaren wilde, en
daar hy het geld meende voor te krygen, om dit Kasteel
te bouwen, bad ik hem, dat hy my sulx seggen wilde. Dat
sal ik so ras doen, als ik wederom by u in het bed zyn sal,
antwoorde hy, dewyl diergelyke saken niet als tusschen
vier oogen willen geseid zyn, het welk ik evenwel niet
doen sou, indien ik niet wist dat gy van Parys en naar
Lion gingt, en dat ik derhalven niet te vresen heb dat gy
voor my sulx den Koning gaat ontdekken. De begeerte,
die ik had, om sulx te weten, deed' my den Weerd winken, dat hy weg sou gaan; het welk hy al vloekende
deed', seggende, dat hy niet gedagt had, dat hy op syn
oude dagen nog met gekken sou gebruid geweest zyn.
So ras de Weerd vertrokken was, bad ik hem, dat hy
in het bed wilde komen, het welk hy, sonder wederom
syn hoed of paruyk af te setten, gedaan hebbende, bad
ik hem, dat hy my die geheimenis, daar hy van gesegt
had, verhalen wilde, het welk hy op dese navolgende
wys deed': My is onlangs, myn Heer, sei hy, van geloofwaardige luiden berigt, dat syn Alderchristelykste Majesteit besloten heeft, een groote krygsmagt in Holland
te senden, om de trotse inwoonders aldaar die sig weigeren het hoofd voor den aldermagtigsten Potentaat des

werelds te buigen, tot eerbiedigheid en gehoorsaamheid
te brengen: maar dewyl ik in myn jeugd dit Land genoegsaam door-reisd heb, om desselfs gelegentheid beter
als een van dit gantsche Koningryk te weten, en dat my
wel bewust is datse hun meeste land binnen vier-entwintig uren onder water setten, en alles verdrinken konnen dat daar op is, vrees ik, dat syn volk in 't midden
van hun zegen-pralen zou moeten onverrigter sake wederkeren, het welk een onafwasselyke schande voor
desen zegen-ryken Monarch zyn sou. Derhalven heb ik,
door lange studie, en gestadig nadenken, een middel versonnen, om sig tegens hun sluisen en water-vallen te wapenen, en droogsvoets in hun Land en Steden te gaan.
Dese middel is, tegens u, myn Heer in vertrouwen gesproken, dat de Koning aan ieder van syn soldaten een
paar schoenen van kurk hout, dat, als gy weet, de eigenschap heeft van op . het water, meer als ander hout, te
dryven, die rondom bepekt zyn, om dat het water daar
niet in trekt, doet geven, waar mede sy, wanneer de Hollanders hun sluisen openen, over het water, als over het
land, gaan sullen, sonder eens tot hun enkel nat te
worden; en door dese uitvinding sal de Koning sig niet
alleen meester van Holland en Nederland, maar ook van
Engeland maaken konnen, dewyl syn volk door de self de
middel ook droogsvoets over de zee, als de kinderen
Israëls, sullen gaan konnen. En dewyl onse Koning, vervolgde hy, de vrygevigste en dankbaarste van alle Koningen is, ben ik versekerd, dat hy my voor deze uitvinding, door dewelke syn naam tot aan de wolken steigeren
sal, ten minste honderd-duisend Pistoletten sal vereeren,
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die ik alle tot het bouwen van het voornoemde Kasteel,
daar ik u so aanstonds d'aftekening van getoond heb,
wil besteden, sonder een duit over te houden, dewyl my
de vis-vangst in een jaar al het geld, dat ik verbouwd
heb, weder geven kan. En dat is de oorsaak, vervolgde
hy, waarom ik hier gekomen ben, dewyl ik morgen na
Parys meen te reisen, om den Koning aldaar aelver myn
geheimenis te openbaren. Ik kost my hoe gaarn ik ook
gewild had, so niet bedwingen dat ik niet in een vreselyk
gelag uitberste, wanneer hy opgehouden had van spreken, het welk hem so verstoord maakte, dat hy my al
vloekende den rug toe keerde, en het hoofd in het kussen
drukte, seggende, dat ik syn goedheid met spotten en
lachgen beloonde, daar hy nogtans so goed geweest was,
van my ontfanger over syn vis-vangst te hebben willen maken, daar hy nu een ander mede bene f iceren ofte
begenadigen wilde, en begost weinig daar na met so een
geweld te ronken, dat ik daar niets van slapen kost, en
nog by twee uuren wakker bleef. Eindelyk overviel my
de slaap tegens het aanbreken van den dag: maar dewyl
ik myn knegt bevolen had my vroeg op te wekken, had
ik nog geen uur geslapen, wanneer hy my s'eggen quam,
dat het tyd was om te vertrekken. Hoe groote lust dat
ik dan tot slapen had, sprong ik nogtans aanstonds uit
het bed, en in myn kleeren; en na ik den Waard betaald,
en de sotheid van myn by-slaap tegens hem vervloekt
had, vertrok ik, nemende met myn knegt de weg na
Casiblon en Briare, en so voorts na .'leners, alwaar ik
op de middag aanquam.

*
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NIEUWBAKKEN ADEL
0 wonderlyke en onbegrypelyke werking der liefde! Ik
sag my op het blote aanblikken van een handvol wit vel

van myn vryheid berooft, en bevond my so ras niet in de
diepste slaverny, of ik vleide myn gedagten al met de
besitting van die geen, die my geketent hield, en de
onmogelykheid, die ik daar toe sag diende selver tot
olie, om het vier van myn liefde in een onuitblusselyk
gelaat te veranderen. Ik besloot nogtans de liefde die ik
voor Clarice had voor haar Moeder te verbergen; en derhalven, wanneer ik haar wilde besoeken, altyd na de
laatste te vragen. Evenwel liet ik eenige dagen, om de
Moeder geen argwaan te geven, verby gaan gedurende
welke tyd myn liefde door het gestadig overdenken van
haar schoonheid, so seer toenam, dat het my langer onmogelyk was haar tegenwoordigheid te derven, en derhalven genoodsaakt was agt dagen, na ik haar de eerstemaal gesproken had, te gaan besoeken. Ik vroeg dan aan
die geen, die my de deur opende, na haar moeder, die
ik t'huis vond, en die my met haar gewoonlyke beleeftheid ontfing, en my in een Saal voerde, alwaar haar
dogter met een van haar vriendinnen, die haar was
komen besoeken, voor het vier sat. So ras ik binnen gekomen was, stond sy op en ontfing my met een sonderlyke vergenoeging, en na sy bevolen had, dat men my
een stoel setten sou, had ik de eer van nevens haar te
sitten. Sy scheen my nog veel schoonder als te voor, doen
ik haar alleenlyk by de kaars gesien had, en bemerkte,
dat schoon die aan eenige Juffers voordelig is, haar de26

selve nogtans nadelig geweest, en haar lely witte vel verduistert had. Ik was nog geen half uur by haar geweest,
wanneer men haar quam aandienen dat ik weet niet wat
voor een Marquies voor haar deur met syn koets was,
om haar te komen besoeken. Deze tyding scheen haar
eenigsins te verdrieten, en dewyl de liefde Belden sonder
jalousy, en die nimmermeer sonder argwaan en agterdogt is, geloofde ik dat sulx uit geen andere oorsaak geschiede, als om dat sy met my verlegen, en gaarn gewild
had, dat ik vertrokken was. Myn eerbiedigheid was al
te groot, om haar begeerte niet te gehoorsamen, en hoe
gaarn ik ook desen gelukkigen, en niet min voor myn
liefde gevaarlykenMede-veyer gesien, en horen spreeken
had, wilde ik nogtans, om haar niet te mishagen, opstaan, en myn afscheid van haar nemen, seggende, dat
ik my op een andermaal de eer geven sou, van haar van
myn onderdanige gehoorsaamheid te komen versekeren
en de handen kussen, wanneer myn tegenwoordigheid,
aan die van een veel waarder vrient niet hinderlyk zyn
sou: maar sy hield my met den arm vast, seggende, dat
haar onvergenoegtheid niet, als ik mogelyk oordeelde,
uit de verhindering van myn tegenwoordigheid spruite,
die sy sei haar de aangenaamste van de wereld te zyn,
maar wel uit de liefde, die sy voor haar ooren had, en
die sy nu gedwongen was, ten minste voor een paar
uuren, tot het aanhoren van de opsnydery en de belachgelyke reden van dese Marquies te lenen, die sy sei van
een burgers soon onlangs tot een Marquies voor een
groote somme gelds van den Koning gemaakt, en de
hovaardigste en opgeblasenste sot van het gantsche
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Koninkryk te zyn, wiens belachgelyke en gemaakte
mynen sy sei, dat men sonder walgen niet kost aanschouwen. Sy wilde my nog meer van hem seggen, wanneer hy selver, sonder haar antwoord te verwagten, al
singende binnen quam. Hy groette haar en haar Moeder,
sonder my te verwaardigen aan te sien, op een wys, die
genoegsaam syn belachgelyke hoogmoed te kennen gaf.
Hy had, schoon het doenmaals het beste weder van de
wereld was, een roode schaarlaken en met goud geborduurde mantel aan, die hy sig, so ras hy binnen
gekomen was, door een pagie (of die hy so doopte) liet
afnemen, en die hy om geen andere oorsaak aangedaan
had, als om die aan Clarice en haar Moeder te laten sien.
Het overige van syn kleding was, hoewel seer kostelyk,
so belachgelyk, dat ik niet nalaten kan den Leser deselve
te verhalen. Syn hoed, (om die van het hoofd tot de
voeten te beschryven) waar van de rand niet boven twee
vingers, ruim gerekend, breed was, wierd van so een
menigte kakelbonte pluimen beschaduwd, dat ik geloofde dat'er al de veren van de struis-vogels van gants
Indien op waren. Hy had een Paruyk op, die hem tot
aan de broeks-band quam, zynde van een das vergeselschapt, die hem syn taal je scheen te willen betwisten, die
van een strik bedekt was, die ruim over een vierendeel
van een elle breed was. Syn tronie was van so veel
Mouches ofte pleistertjens, als een Gloob ofte Hemelskloot met Sterren besaait is. Het einde van syn schouderstrik sloeg op het begin van een paar styve en met goude
Fran jen besette handschoenen, die hem een hand breed
over de ellenbogen gingen, waar door hy niet sonder een
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dodelyke smert syn arm buigen kost. Syn manchettes ofte
hand-lubben waren twee duimbreed langer, als syn
vingers, om also met goed gevoeg het vet van ieder
mondvol, die hy at, voor hem te likken, tot hardseer van
syn Waster, die het een pond seep meer, en het vel van
haar handen kosten, indien sy deselve wit begeerde te
hebben. De breedte van syn draagband maakte, dat men
syn lighaam niet als alleen in de syden sien kost, in dewelke een degen hong, waar van het Oor-yser even uit
de eene Pendant ofte tas quam. d'Omstandigheden van
syn broek souden alleen een boek papier vereischen indien ik deselve van stikje tot beetje beschryven wilde.
Daarom wil ik alleenlyk seggen, dat deselve een van de
uitvindingen van den aarts mode-smid den Salr. Hertog
van Candale was, synde van so veel linten van verscheide kleuren omcingelt, dat men daar twee Fransekramers winkels van had konnen opsetten. Syn kousen
waren kakelbond en gevlamd, en syn schoenen, waar
van de polvyen so breed als een bakkersturf waren,
quamen my over een quartier van een Brabantse elle lang
voor. In dese belachgelyke en seldsame mode van kleding begaf hy sig voor de spiegel, arbeidende dan aan
syn paruyk, en dan aan het lint van syn das. Nu begost
hy te danssen en eenige passen van een Menuet te maken,
en dan wederom op de mond als eenen schuiten-boef te
fluiten, en te singen. Syn discoersen waren niet anders,
als van ik weet niet wat Gravinnen en Marquisinnen die
hy sei besogt te hebben, van het lopen op Baletten, van
eenige honderd Pistoletten in de kaart aan eenige Dames
verloren te hebben, van nieuwe modense stoffen, daar
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hy haar verscheide staaltjens, die hy uit syn sak kreeg,
van toonde, van dewelke by sei eenige klederen gemaakt te hebben. Hy prees uitstekend syn kleer- en
schoenmaker, en sei, dat de Koning seer wel gedaan had,
dat hy hen tot syn Hof-bediende aangenomen had, dewyl
by 'er geen beter in Vrankryk vinden kost, en vervloekte
de onvoorsigtigeid van syn koetsier niet weinig, die oorsaak was, dat een van syn paarden siek geworden was,
waar door by sig nu genoodsaakt vond alleenlyk met
twee te ryden.
Gedurende de tijd, dat by deze heerlyke reden voerde,
stond by gestadig voor de spiegel, hebbende de rug na
Clarice en my gekeerd, om also te konnen sien, hoe hem
sekere mynen van syn mond, en syn gantsche lichgaam
aanstonden. Hy kauwde gestadig op de nagel van een
van syn vingers, om daar door een Diamant-ring te
laten sien, die daar aan was. Ook kreeg hy tot verscheide
malen een goud hoorlogie voor den dag, om quanswys
te willen sien, wat de klok was, hoewel in deselve kamer
een slag-uur-werk aan de muur hing, dat nog weinig te
voor geslagen had, en dat Clarice hem versekerde so

gewis en goed, als een in dat gantsche land te zyn. Hy
had so gemaakt en piepende stem dat men sou gesworen
hebben, dat'er jonge honden in de kamer geweest waren,
en trok syn oogen op een wys te samen, dat men sou gelooft hebben, dat by stik-siende was. Clarice dat een van
de gaauwste en doortrapste Juffers van een land was, dat
daar vol van is, schepte haar eigen vermaak in de sotheid
en verwaandheid van desen laatdunkende en nieuwgebakken Marquies t'aanschouwen, en wist hem so aar30

dig te ralleren ofte te begekken dat ik alle moeite van
doen had, om my van lachgen t'onthouden. Wanneer
my ten laatste Clarice over ik weet niet wat bevraagde,
en ik haar daar op antwoorde, sag hy my met half -geslote oogen aan, vragende Clarice sagt in het oor, dog so
hart, dat men het aan het einde van de kamer, die redelijk groot was, horen kost, wie myn Heer was, en by wien
ik diende? Clarice die dese vraag niet weinig verdroot,
antwoorde hem, dat ik dien self den Heer, die hy, diende,
namentlyk God. Wat is hy dan voor een Burger? Vroeg
hy wederom, my dunkt voorseker, dat hy by een Notaris,
niet wyt van myn Hof schryft. Ik beken, dat schoon ik
van afkomst niet meer, als een Burgers soon was, my
nogtans die naam so seer verdroot, dewyl ik my aan
Clarice voor een Edelman uitgegeven had, dat indien ik
geen al te groot een ontsag voor haar huis en tegenwoordigheid gehad had, ik de schimpelyke vraag van desen
buf f elagtigen Marquies met een paar goede oorvygen
sou beantwoord hebben. Clarice scheen niet weinig met
my verlegen, en over de onbeleeftheid van desen sot
geraakt te zyn, die sy, om hem op een ander propoost te
brengen, vroeg wat 'er nieuws aan het Hof was. Dese
vraag oordeelde ik seer dienstig, om my over het affront
te wreken, dat hy my so merkelyk aangedaan had. Derhalven antwoorde ik, eer hy de tyd had om sulx te doen,
dat my onlangs gesegt was, dat de Koning so een groot
huis wilde bouwen laten, als de Louvre was, om daar
al syn nieuw-gebakke Marquiesen in te setten, om te sien
of se hier door wederom tot hun sinnen en verstand
komen kosten. Hoewel hy, uit kleinagting, so menigmaal

als ik sprak aanstonds begost te singen, sei ik dese woorden nogtans so hard, dat ik aan de verandering van syn
gelaat wel bespeuren kost, dat hy die verstaan had.
Clarice gaf door een schaterend gelach te kennen, hoe
seer haar dit antwoord behaagt had: maar dewyl sy voor
een ongeval dugte, en wel merkte, dat ik my nog veel
klaarder sou hebben te verstaan gegeven, winkte sy my,
dat ik den sot met vreden laten sou, die nog gestadig
in syn ydele reden voort voer. Wanneer hy ten laatste
vertrekken wilde, maakte hy de belachgelykste groetenis
des werelds, en was so ras niet buiten de deur van de
kamer gekomen, of hy riep: Pagies, Lakayen! myn volk!
met so een vreesselyk geweld, dat men sulx over een
half myl weegs sou gehoort hebben. So ras hy vertrokken
was, vroeg my Clarice wat my van desen quant dagt?
en of ik niet bekennen most myn leven geen veel belachgelyker gesien te hebben? Ik had nooit geloofd, Mejuffrouw, antwoorde ik haar, dat men in een land, het
welk so vrugtbaar in verstanden en geesten is, so een
groote sot sou gevonden hebben. Dat moet u niet vreemt
voorkomen, antwoorde sy; want het is hier een gemene
saak, dat een verstandig burger, heden tot een Marquies
of een Graaf gemaakt zynde, morgen de hoveerdigste en
onverdragelykste sot van de wereld is; want dewyl hy
dezen tytel niet gewoon is, werd hy so verwaant en
opgeblasen van geest, dat hem de naam van burger,
schoon hy weinig te vooren selver geen andere gevoert
heeft, niet veel beter, als schelm voorkomt, doende niet
anders, als gestaclig op nieuwe modes denken, en hoese
sig op het kostelykste in hun nieuwe stand houden, en
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de Ouden en geboren Graven en Marquiesen in kostelykheid beschamen en te boven gaan sullen; waar door het
komt, dat hun geest gestadig op het denken van nieuwigheden gerigt zynde, alderlei belachgelyke manieren, so
in hun kleding, als in hun spreken uitvinden, en die namaals in aiderlei geselschappen begaan. Ja, vervolgde
sy, sy bedenken niet alleen nieuwe modes in het kleden,
maar ook in het veranderen van hun stem; dewyl eenige
van hen sig aangewennen door de neus te spreken, of in
een propoost dikmaals vyf of ses malen van stem, gelyk
de Comedianten te veranderen. Eenige piepen wederom
als de jongehonden, en bemoe j en sig ook op de mode te
lachgen, makende een geluit met hun keel als een exter.
Andere vinden een nieuwe en belachgelyke manier uit
van gaan. Om kort te gaan, ieder van hen vind wat
nieus uit, en dewyl de Koning sig seer wel met het verkopen van deze Marquiesaat-lose Marquiesaten bevind,
en sig dagelyx ryke Koopluiden daar toe vinden laten,
die door de heerlyke eer-tytel van Marquies betovert
zynde, de helft van hun Rykdommen, diese somtyds met
de kleine elle en andere schraperyen gewonnen hebben,
met de lange op eenmaal aan den Koning uitmeeten, om
deselve te mogen voeren, vrees ik dat al de burgers en
handwerks luiden van gants Vrankryk binnen weinig
jaren Marquiesen sullen zyn. Evenwel werden dese
nieuw gebrouwen Marquiesen van het gemene volk, en
somtyds ook wel van de Grooten so veel, (wel te verstaan
indien sy ryk zyn) als die gene geagt, die dese naam van
een lang reie van Voor-ouders ge-erft, en wettelyk bekomen hebben, dewylse argumenteren en seggen, dat het
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een teken is, dat sy deugden en verdiensten hebben, of
dat hen de Koning anders daar toe niet sou gemaakt, en
tot so een hogen trap verheven hebben, hoewel het meest
om hun geld geschied, en indiense dat niet hadden, sou
de Koning den eersten van hen, die Marquies zyn wilde,
wel seggen: Va t' en, Monsieur le Courteau, garde ta boutique. Ik beken, Me-juffrouw, antwoorde ik haar, dat
die geen die geld heeft hedendaags voor de eerlykste en
volmaakste man gehouden werd, al had hy al de gebreken van de wereld, het welk den Fransen Poëet
Boileau met my schynt te getuigen, wanneer hy segt:

Quiconque êt Riche êt tout, sans sagesse il êt sage,
11 a, sans Tien schavoir, la science en Partage,
Il a l' esprit, le Coeur, le merite, le rang,
La vertu, la valeur, la dignité, le sang, etc.
Het welk so veel te seggen is, als:

Die geld heeft, die heeft al,
wat dat syn hert kan 'wenschen,
Hy werd, al weet hy niet,
de schranderste der menschen
Van ieder een geagt; men pryst syn staat, syn moed,
Syn deugd, syn wetenschap, syn waardigheid en bloed.
Men sou het de luiden nog vergeven konnen, antwoorde de Moeder van Clarice, die tot nog toe geswegen
had, indiense de Ryke eerden, sonder daar door die geen,
die meer eer als Rykdom hebben te veragten: maar vervolgde sy, de meeste, die van de hedendaagse wereld
zyn, agten een behoeftig mensch niet veel beter, als een
schelm; want men schuuwt syn geselschap, al was hy
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schoon de eerlykste man van de wereld, men verwaardigt
hem niet eens aan te sien, nog veel minder te groeten,
wanneer men hem verby gaat, syn raad, schoon die nog
so goed en heilsaam is, werd verworpen en dikmaals
belacht, en het ongeluk en de tegenspoed schynt al de
gemoederen van hem te trekken, en dit oordeel ik, vervolgde sy, veel bitterder en onverdragelyker, als de armoede selver te zyn. Indien die van de hedendaagsche
wereld so zyn, antwoorde de edelmoedige Clarice, moet
ik gewisselyk nog van de oude zyn; want indien ik my
eenmaal met de liefde, gelyk ik tot nog toe niet gedaan
heb, moet inschepen, sal nooit de geldsugt nog het intrest
aan het roer sitten, en de verdiensten van een welgeboren ziel sullen alleenlyk de sterren zyn, daar ik myn
cours na rigten en stuuren sal. Indien uw' reden, Mejuffrouw, met het ware gevoelen van uw' hert over een
stemmen, antwoorde ik, moet ik bekennen, dat deselve
voor een Juffer van uw' jaren, en die sonder twyf f el de
wereld lief t, te verwonderen zyn: maar het geld, en syn
schyn, syn al te bedriegelyke dwaal sterren, om u van
deze cours niet af te leiden. Sy wilde my antwoorden,
wanneer den Advocaat, die haar Moeders Processen bediende, binnen trad, en dewyl ik wel oordelen kost, dat
hy met haar in het geheim te spreken had, nam ik myn
afscheid, en vertrok de vergenoegste mensch van de
wereld, denkende gestadig aan de edelmoedige reden
van Clarice, die niet weinig myn liefde schenen te begunstigen.

*
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COLOPHON
Deze verhalen uit den V ermakel yken Avanturier werden gezet uit de Baskerville-letter. De omslagteekening
is van Frans Hazeveld. Het boekje werd in 't voorjaar
van 1938 gedrukt in een oplaag van elfduizend, waarvan vijf en dertig genummerde, exemplaren voor de
leden der Wereldbibliotheek-V ereeniging op de persen
der Wereldbibliotheek te Amsterdam, op Engelsch Photex van Spalding and Hodge Ltd.
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