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Hebt gij wellicht geacht dat het aanschijn
Nu ik mij aan 't schrijven zet over Marten
Melsen, moet ik aldoor maar denken aan der chaotische Middeleeuwen niet volledig
wijlen den pastor van Meudon, Francois genoeg was uitgebeeld door de slechts vrome
„I m i t a t i o" van uw ouderen kunstbroer,
Rabelais, geestiger geheugenisse.
Niet het beeld van een clericus met bolle, Thomas a Kempis, en hebt gij u genoopt
gevoeld, levenshoogroode wanlustige kadet, er
gen en den lcgende andere zijde
darischen zwadvan weer te gedertuik
rijst
ven in een kodaarbij voor me
lossale boerde:
op, maar wel de
G r o o t e s t ro t
elegante figuur
en
P a n t cvan Hopwood's
k r u l , het Midkopersncde, die
deleeuwsch meesmij eiken dag boterwerk dat geven mijn schrijfboren werd uit
tafel verheugt:
mond-sperrende,
lijn gelaat met
opsebaterendejolicht bedonsde
vialiteit: comkin en lippen,
pendium van het
die, getuigen van
sappige bijgeloof
geest en gemoemitsgaders
de
delijkheid; fraaie,
dorre geleerdheid
ietwat moedwilvan uwen tijd;'
lige neus: groote
ïliade van al de
oogen, die tintebijtende spotlust
len van krieuen den grappiwelende, inwengen volksgeest
dige deugd. Krauwer omgeving;
nig op 't hoofd
boek dat verpaft
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van gezonde zinnet, en over de
nelijkheid, van alomvattende kunde, van
schouderen de rijke, losse mantel.
observatie
en vernuft.
Hoogelijk zal ik u steeds waardeeren, o
gij die me al zoo vaak den lever aan "t schudEn toch, waart ge niet zoo'n heerlijk-iijn
den hebt gebracht; gij, de oolijkste spot- mensen geweest, nooit hadt ge zoo'n hcerlijkvogel van alle tijden; Homeros van de voor- grof uientapper kunnen zijn.
malige lollekensmakeri j; mcester-grappenl'w genie berust op tegenstelling.
verteller, wiens kruidige moppen ons nooit
Ik denk aan Marten Melsen.
hebben geërgerd, omdat uw genialiteit er
*
*
boven uitstraalde, als de glorieuze zon over
een mesthoop.
'k Meen niet dat Melsen een wonderkind
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