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VOORREDE
Om het lezen van de St. Nikolaasavond zo vruchtbaar mogelik te maken, daartoe werd, voor onderwijzers in de eerste
plaats, dan ook voor gymnasiast en H.B.S.-scholier, dit boekje
gegeven.
De herdrukte tekst is vanzelf die in de Tweede druk van de
Eerste Gedichten ; men zie de „Letterkundige Aantekeningen."
Er is daarin (gewone drukfouten daargelaten) wel enige slordigheid, zo wat de interpunksie als wat de geschreven taalvormen aangaat ; die wel uit de oorspronkelike kopie afkomstig
zijn zal. Dit is zo gebleven : vandaar koeplet VI, die naam; VII,
die elk; hier en daar echter plaatsten wij wel eens een komma,
een komma-punt.
In 1869 verscheen de grote De-Genestet-uitgaaf „onder toezicht van C. P. Tiele" en naar deze werd dan steeds herdrukt.
Deze traditioneel geworden De Genestet nu wijkt op velerlei
wijze of van de bij 's Dichters levee verschenen drukken; allerlei bedenkelike dingen, ergerlike foutieve lezingen, zijn in deze
poezie eenvoudig traditioneel geworden. Strofe I en Strofe
CXV in hun overgeleverde vorm — aldus aan te treffen nog in
Acket's boekje van 1919 — zijn daar voorbeelden van; de uitgaaf van Tiele in zijn eerste en latere editie's is de bron.
Die zich ernstig met De Genestet bezig houdt, zal wel doen
de overgeleverde tekst ter zijde te schuiven (zie de Aantekeningen van dit uitgaafje op Str. I en Str. CXV). 1)
1

Men vergelijke : Dr. G. Engels, De Genestet-uitgaven in De

Nieuwe Taalgids XIV , ioi etc.
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Het is, geloven wij, van enig belang, dat de geschiedenis van
deze tekst hier in de hoofdzaken wordt medegedeeld.
In de Derde druk (1863) bleven, op een enkele na, de drukfouten staan. Nieuwe, en kleine wijzigingen als b.v. althands
voor althans, mooie voor mooije, royaal voor roijaal, Champagie voor champanje, Bisschop voor bisschop daargelaten, onderscheidt deze druk zich hoofdzakelik van de Tweede door verschillen in de interpunksie. In koeplet IV is achter Beziel me
een komma gekomen (in XLII achter Gij kent); in XVII een ;
achter pracht ; in XVIII een , achter vrijheid ; in XIX werd
de interpunksie aldus : achter prachtkopij een komma, achter
rekken een komma, niets achter trekken ; achter schalk aldaar
nog een komma ; in XXX : pijpedopjens Te ; in XXXIV : knop
Der ; in Cocanje 7: kommapunt achter alleen ; in I o komma
achter mug ; in 19 : dubbelepunt achter dachten ; in LI : had
met dubbelepunt ; in LXXXI : Let op met kommapunt ; in
LXXXVII : ja toch ; in XCI : hoovaardig En ; in XCVIII achter getikt kommapunt, achter gelikt dubbelepunt. Ziehier, niet
alles (vgl. nog V, XX, XLIX, LXXVII, LXXIV),
maar toch het voornaamste. In 't biezonder lette men nog op
VII : kommapunt achter bracht, en komma achter koning. Er
zijn goede verbeteringen onder, maar zouden ze van de Dichter-zelf afkomstig zijn? Op te merken vooral dat Cocanje 13
dezen dolk voor deze is komen staan ; in LXIV voor welverdienden loon: welverdiende; in XCIV driemaal hetzelfde He en in
CXII voor het oorspronkelike W aarmee toch: W anneer toch,
veranderingen die altijd in de tekst gebleven zijn.
In 1865 komt de Vierde druk. Sommige van de vorige drukfouten zijn verdwenen, andere gebleven, en er zijn ook weer
nieuwe bijgekomen. Ook in de interpunksie zijn weer veranderingen te noteren ; wij komen daarop terug. En dan de navolgende „nieuwe lezingen" : in Cocanje 25 staat voor het oorspronkelike Al prijken er: Al prijkten er; in ',VIII voor na
't pijnlijk spannend zwijgen: na pijnlijk; in CVII zoo aan de eene
of de andre star, voor 't oorspronkelike : zoo aan de eene als de
andre; in CXII den schijn voor dien schijn, eindelik in CXIV
voor net onzen dwaas: met dezen. De opmerkelike verandering
van prijken in prijkten lijkt allesbehalve onschuldig. Dit is
allemaal in de tekst gebleven.
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En nu komt de grote Tiele-uitgaaf van 1869, waaruit de
meesten De Genestet alleen kennen. „Onder toezicht van C. P.
Tiele" staat op de tietel. Ten grondslag ligt, zoals bij onderzoek ten duidelikste blijkt, de Vierde druk. Op de meeste punten waar IV afwijkt van III en II stemt Tiele overeen met IV.
Het geldt in de eerste plaats voor wat wij „nieuwe lezingen"
noemden ; ook voor in 't end in koeplet CXII, oorspronkelik in
't eind. Dan komen de interpunksie-verschillen waarbij Tiele en
IV samengaan, afwijkend van het oorspronkelike : koeplet III:
vroolijk zijn: ; XIII : gezangen : ; XXXIII : toon : ; XXXVIII:
maal Een ; Cocanje 7: alleen : ; LII: achter grond kommapunt ;
LIII : vol, ; LXV : verbleek : ; LXXXII : onthaal, ; LXXXVII:
kant ! ; LXXXVIII : deert : ; XCVI : neer, ; gelikt : ;
CVI heen als. Op twee plaatsen is iets wat in elk gevaldrukfout
:

was, van IV overgegaan in Tiele : in koeplet XLV ontbreekt
namelik de komma achter zou, en in CV die achter zegen. Drukfouten kunnen ook wel verscheidene van de „nieuwe lezingen"
zijn.
Tans hebben we na to gaan, wat Tiele-zelf verder veranderde of liet veranderen. Het aantal nieuwe veranderingen is vrij
groot. In LXI staat : nog uit uw kinderdagen, voor van uit; in
CVII : haar zakdoek voor een ; in CXIV : word ik liefst voor ik
word liefst; in XXIX kwam oordeel voor oordeelt in de plaats.
De ae-klank in de Genestet's taal, in vaers, waereld, paerlen
verdween voor e en aa : vet's, wereld, paarlen ; A emstelstad (X)
werd Amstelstad; hair : elkaer (LXXII) werd haar — elkaer;
kokusnoot (XV) : kokosnoot ; triomfeert (XCIX) : triumfeert;
eigentlijk (LXXVI) : eigenlijk ; bes (XXVI) : best. Het deminutief dat bij de Dichter altijd met -jen gevormd is, kreeg bij
Tiele, behalve voor vokaal, doorlopend -je ; stillekens (LXVIII)
werd stilletjes; personaadjens (XIV) werd personages; gesten
(LXVI): gestes; titlen (LXXXVI): titels; 't volmaaktste epitheton verving 't volmaaktst (LXVII); dees uitkomst in CX werd
deze; en een aardige angst in XXXVII veranderde in een aardige' Talrijkst zijn echter de wijzigingen in de interpunksie,

die echter niet stelselmatig „in orde" gebracht is. De bekende
fout in koeplet I, het uitroepteken achter bedrogen, komt in de
grote Tiele-uitgaaf het eerst voor ! Van het materiaal delen wij
hier het voornaamste mee. In koeplet XXXII staat vol reine
moedervreugd tussen komma's, in XXXIV niet langzaam, in
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LVIII na pijniijk spannend zwijgen ; in dit laatste koeplet
kwam ook een komma achter verdwijnen, in XLV achter moeilijkheen, in LXXIX achter als, in CVI achter minnaar, en in
CXIII achter vermoeid. Hieraan is toe to voegen : de komma in
koeplet XLIII achter weinig in, in CVI achter juicht, in CXI
achter ik geloof ; nog de komma achter helds in CXVI. Ander
soort van wijziging is de komma achter stopt in koeplet XXVI,
achter gestudeerd in XLVI, achter whist in XLVIII, achter
koorts in LIII, achter kloppen en achter elkaer in LIX, achter
kunnen in LXX, achter verwacht in LXXVI en achter geschreven in LXXVIII. Weer iets anders is het met de komma in de
navolgende koepletten achter het aangegeven woord : LXX
(Kij k) , LXXIII (z o o al s) , LXXV (H el a a s) , LXXXIV (V litcht) ,
XCI (kom), C en CI (0 ch) , CIII (Neen, nets), CVI (juicht), CXV
(de uwe), CXIV (T och). Vgl. nog het uitroepteken achterA ch
in LIV, en dunkt mij in LVII tussen komma's. Zie verder koeplet XII : met uw naamdag tussen komma's ; koeplet XIII met
een punt achter huis : evenzo koeplet XXIX achter bedrogen,
en koeplet LIV achter stag ; de dubbelepunten in de navolgende koepletten achter het aangegeven woord : XXX (grond),
Cocanje 21 (begroet), LX (kin), LXVI (versch geleerd) ; de uitroeptekens achter geschonden in XXXIX en achter geboren in
LXVI. In koeplet XCVIII verdween de komma achter spelden. Uit de bijeenschikking kan men zien dat het veel in bepaalde gevallen is, als bij De Genestet de komma ontbreekt
waar men die meestal plaatst. Wij moeten dus voorzichtig zijn
met ons oordeel over het interpungeren van deze dichter, waar
wel eens iets anders dan slordigheid in zou kunnen steken. Ten
slotte wijs ik nog op kan in koeplet L, thans in LIV, oak in
LXVII, die bij Tiele het accent kwijt zijn.
In 1871 verscheen de Tweede druk van Tiele's uitgaaf. Uit
deze zijn afkomstig de volgende foutieve lezingen : in koeplet
XLVII : „gloeiend" embeteet de, voor 't oorspronkelike „gloeiend
embeteerde" ; in LXXII : 't gaat hier zoo beneden, voor 't gaat zoo
hier beneden; in koeplet CVII : of andre star, voor als de andre
(vgl. Tiele I) ; in CXVII : trilt, voor rut. En tot overmaat die
ongelukkigste van alle ongerechtigheden in de Sint-Nikolaasavond, in koeplet CXV met godlijke talenten: voor van godlijke
talenten! — waarmee de zin van de twee laatste regels letterlik vernietigd is. Verdere verschillen met Tiele I en het oor-
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spronkelik (interpunksie, hoofdletters etc.) blijven hier onvermeld.
De Derde druk (1873) bracht mee, de afwijkingen : een kanapé voor de kanape in koeplet XXXV ; dierbre geesten voor
dienstbye geesten in XXXVII ; Niet dat voor Niet, zoijl in LXV ;
dat gij ooh voor dat 001? gij in LXXVI. Interpunksie-verschillen
etc. daargelaten.
In 1877 kwam de Vierde druk en het getal verkeerde lezingen steeg al weer : in koeplet XXVII verscheen voor zijn eeybied
of zijn gyatie : zijn eerbied en zijn gratie, in Cocanje I, voor in
zijn land : in het land ; in Cocanje 4, voor was zoo cm/dig: was
aardig ; in XCIII voor heerschte ey : heerscht ey.
In 188o ging het kopierecht van De Genestet's Werken over
aan de Maatschappij „Elzevier". De Vijfde druk, in datzelfde
jaar, als „Volksuitgaaf", verschenen, was weer een herdruk
van de Vierde maar bleef vrij van nieuwe veranderingen, altans
van die voornamere die ik wens aan to wijzen.
De Zesde druk (i881) had echter nog : dien dag voor den dag
in koeplet LIV : het tevens voor 't tevens in LXVIII ; 'k voelde
voor ik voelde in CI. Van de interpunksie-afwijkingen moet vermeld worden : in koeplet LXIX braaf fatsoenlijk, waarbij de
komma achter braaf is weggevallen.
En hiermee is de herkomst van alle onechte lezingen in de
gewone tekst van de Sint-Nikolaasavond aangewezen. In 1885
verscheen de 35cts-editie en deze werd gestereotypeerd maar hij
berustte niet op een revisie, 't was een eenvoudige herdruk. Op
ene plaats echter is hierin de oorspronkelike lezing weer voor
den dag gekomen : in Cocanje 25 staat nl. : Al prijken ey! Mogelik vertoonde zich dit reeds in de gewone herdruk tussen
1881-1885, ik heb dit niet kunnen nagaan.
Nog bestaat er een Elzevier-uitgave van de Genestet in
klein 40. Maar, zoals mij welwillend werd meegedeeld (1903) , geen
der Elzevier-editie' s beyust op een revisie.
Ik herinner dat ik, behalve voor de voornamere verschillen,
geen volledig materiaal meedeelde. Ook de spelling-verschillen liet ik rusten.
Buiten beschouwing liet ik de geillustreerde uitgaaf van de
Eerste Gedichten van 1877.
Met onderscheiding moet ik hier gedenken : de Volksuitgaaf
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bij van Druten to Utrecht, die, zonder jaartal, korte tijd voor
Elzevier's 35 cts-editie verscbeen. De ongenoemde bezorger
richtte zich naar de uitgaaf van 1869 maar die gedacbteloos,
of gemakziek, nadrukken deed hij niet. Geen van de ergerlikheden zal men bij hem aantreffen.
190 3- 1925.

De Heer Dr. G. Engels ben ik biezondere dank schuldig voor
zijn heuse belangstelling in deze uitgaaf.
1913.
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LETTERKUNDIGE AANTEKENINGEN
21 Nov.
1829:

De Genestet geboren.

Zomer
1847:

Relatie tot Henriette Bienfait. 1

Sept.
1847:

De Genestet student te Amsterdam.

Aldus gedateerd is de vertelling Fantasio, Een
Gedicht der Jeugd, in De Dichtwerken van P. A.
de Genestet; verzameld en uitgegeven onder toezicht van C. P.
Tiele, Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1869. 2 Hier staat
voorts meegedeeld: V oorgedragen, in der tijd, in de Maatschappij van Fraaie Kunsten en Wetenschappen te Rotterdam en te
Amsterdam, en elders. Ook in Den Haag werd Fantasio ten gehore gebracht in Oefening kweekt Kennis (Conviva, Het Servetje; zie hierna). 3
1847-1848:

Aldus gedateerd is De Sint-Nikolaasavond, Een
A msterdamsche Vertelling, in Eerste Gedichten
van P. A. de Ginestet, Tweede vermeerderde druk, 186o; en ook
1849:

het fragment van het Gedicht, voorkomende in de Eerste druk
van de Eerste Gedichten, 1852. Vgl. het slot van het gedicht
Spreekwoordjes, ook gedateerd. 1849, in dezelfde bundel: Maar

geen kist vol ridderstarren — Maakt van vijf-en-twintig narren
— Ooit een knap, verstandig man.
Zie de Gids van 1905, II, 19-23.
Over deze datering zie Dr. G. Engels in zijn uitgaaf van
Fantasio en De Mailbrief (Zwolsche Herdrukken) ; Inleiding.
— M. i. kan de „Italjaansche Improvisatorenhistorie in vaerzen" zeer goed Fantasio zijn; ondanks de brief aan van den
Bergh van i o April 1848.
3 Zie over Fantasio Dr. G. Engels, De Genestet's Fantasio en
de Mailbrief, Inleiding VII—IX.
1

2

2
Als Fantasio werd ook de Sint-Nikolaasavond tot voordracht
geschreven : zie de Voorrede van de Eerste druk der Eerste
Gedichten, 1852, hierna; in de uitgaven ontbreekt mededeling
omtrent de plaatsen waar. De Genestet-zelf spreekt in de
Voorrede van de Tweede Druk der Eerste Gedichten (zie hierna) van „de voorlezing in Hoof d- en Hof- en Maasstad" en in
zijn „oude Veste" Delft.
Van het liedje Zit het land van Cocanje ging altijd het zeggen dat het satirieke betrekking had op Koning Willem II,
eenmaal de „held van Ciudad-Rodrigo, Quatre-Bras en Leuven" ; ook meende men wel, dat met de „Rijkskanselier" Floor
op 's Konings machtige Minister van Financien Floris Adriaan
van Hall gedoeld was. De Hoogleraar C. P. Tiele, 's Dichters
vriend, verklaarde ons indertijd : „Of Floor de hofnar oorspronkelijk op Floris Adriaan van Hall ('s Konings machtige Minister van Financien) doelde, durf ik niet met zekerheid te zeggen ; maar ik herinner mij zeer goed dat dit eenmaal algemeen
werd gedacht en door den ondeugenden poeet nooit ernstig
weersproken — ofschoon ook niet toegestemd."
Op 6 December verjaarde de Koning; zo viel onder zijn Regering de uitreiking van de Koninklike Onderscheidingen samen met Sint-Nikolaas; dit maakte het Verhaal mogelik.
't Hele gedicht hangt aan de verjaringsdatum !
Ook elders in de Litteratuur van die dagen vindt men de
wijze waarop met de Decoratie te werk werd gegaan, afgekeurd, in de politieke geschriften hevig gekritiseerd. 1 In de
1 F. Nagtglas merkt op in het interessante IV at het was en
wat het werd (Een blik op het Maatschappelijk Leven in de
Laatste Zestig jaren, Utrecht, Gebr. van der Post, 1894), pag.
56: onze republiek waren ridderorden onbekend, maar de
deftig en rijk geworden burgers aasden niettemin op zulke
onderscheidingen, welke zij in Frankrijk en Venetie voor een
handvol dukaten koopen konden en waarin menig adelijke titel
zijn oorsprong vond. In April 1815 werd de Militaire Willemsorde en in September van dat jaar de orde van den Nederlandschen Leeuw ingesteld en beiden met milde hand uitgereikt. Tijdens den strijd met Belgie, werden die eereteekens
vrijgevig toegekend. Verscheidene officieren die nooit een vijand hidden gezien, werden met de Willemsorde versierd, en

3
Physiologie van den Haag bekeken door een' Buitenman (Amsterdam. J . C. van Kesteren, i 844) lezen wij (pag. 45-46)
„Op (het) stuk van de ridderordens is de schrijver van de Physiologie, extra discreet geweest. Ik zoude daarvan heel wat
anders hebben gezegd, indien ik daarover had moeten schrijven; want waarlijk men is er van verbaasd, wanneer men dat
aantal ridders ziet waarvan ons landje wemelt. Men komt als
van zelve tot dit besluit : of wij zijn bijzonder gezegend met
uitstekende menschen : of de ridderorde die de borst van zoo
velen versiert, getuigt van diensten, niet van verdiensten. In
Den Haag vooral is het bijkans een negatief bewijs geworden,
wanneer men geen ridderorde heeft. Mij zijn de zoodanigen bekend, die Leeuw en Valk in hun knoopsgat dragen en die
hoogst verlegen zouden wezen, indien zij zeggen moesten, welk
verband er bestaat tusschen die edelsten onder de viervoeten
en de vogelen, en tusschen hen zelven. Er zijn er enkelen die
de orde tot sieraad verstrekken ; meerdere zijn er echter, die
door de orde niet worden versierd. Waren zij geene ridders,
dan zouden zij onopgemerkt zijn gebleven; nu zoekt men naar
de redenen, die tot hunne verheffing aanleiding hebben gegeven, en als die redenen, of niet te vinden zijn, of althans diep
verborgen liggen, dan zegt men van hun ridderkruis : Sur leer
bij enkele korpsen van vrijwilligers werden een zeker aantal
toegekende kruisen eenvoudig verloot. Indien ik mij wel herinner, hebben de Leidsche Studenten Jagers, die in het vuur
waren geweest, voor die onderscheiding bedankt, doch van de
andere korpsen vrijwilligers, die toevallig aan de gevechten
geen deel hadden genomen, werden sommige officieren en onderofficieren met het militaire ridderkruis versierd. Later is
deze orde voor de krijgsbedrijven in Indie eene gewaardeerde
onderscheiding gebleven. De orde van den Nederlandschen
Leeuw, werd met kwistige hand rondgedeeld en er is een tijd
geweest, dat het lintje een onmisbaar toevoegsel scheen op den
fijnen zwarten rok van een deftig man in staats- of kerkdienst.
Vooral de gulhartige Willem II was daarmede vrijgevig, en op
zijn verjaardag ontving menigeen zulk een St. Nicolaas-geschenk, waarvoor hij de aanleiding nauwelijks kon vermoeden.
De gewoonte om diplomaten met ridderorden te versieren, en
deze te gebruiken als een koninklijke fooi, heeft de waarde
eener instelling doen dalen, welke spaarzaam en zonder aanzien des persoons aangewend, zeer nuttig had kunnen zijn."
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poitrine to fais tache." Volgens van Doorninck ( Vermomde en

E. W.
van Dam van Isselt. Biezonder opmerkelik is echter wel in No.
IX van de Wespen, 1845, het felle oppositie-orgaan bij van
Doorninck aan dezelfde politikus toegeschreven, pag. 274—
276 : Hoe velen onder uwe aanzienlijken, o, Nederland ! hooren
gretig naar den mad van den magtigere ; hoe velen beladen
hunne ziel met den last, die hun wordt opgelegd, en worden
den kameelen gelijk. Wij zijn zoo diep gezonken, dat de Ministers ons als kinderen, als grijsaards, als kranken, kunnen en
mogen behandelen. Laten wij ons ook beheerschen, en verdienen we dus ook den naam van slaven? Ach ! dat ik die vraag
ontkennend mogt kunnen beantwoorden ! Maar, helaas ! ik kan
het niet. Wij laten ons beheerschen, niet door de wet ; want alleen in het gezag der wet is de vrijheid gelegen ; neen, wij laten
ons beheerschen door de vrees voor ongenade van de magtigen,
die over gunsten, over posten, over ridder-orden, over eeretitels beschikken. Wij buigen onze knieen voor het gouden kalf,
en onze afgoderij is schandelijker, dan die van het Joodsche
yolk. — Waar zou de magt zijn van Van Hall, dien een Fransch
Dichter met Richelieu heeft vergeleken ; waar zou de magt zijn
van zijne ambtgenooten, indien de Nederlanders van onze dagen niet waren verbasterd : indien de edele fierheid hunner vaderen slechts een sprank had achtergelaten in den kouden boezem onzer tijdgenooten ! Slaven zijn wij geworden door onze
zucht naar posten en betrekkingen voor ons zelven en voor
onze kinderen en bloedverwanten ; aan die zucht hebben wij
onze vrijheid, onze zelfstandigheid ten offer gebragt. De Ministers hebben glom die mastboomen opgerigt, die men met
den naam van „mats de cocagne" heeft bestempeld. Boven, in
den kruin, hangen ridderorden, van af het grootkruis tot aan
het broederlint van de Leeuwen-orde ; posten van allerlei aard,
van af het lidmaatschap van den Staatsraad tot aan het ontvangerschap eener kleine gemeente. Zakken met geld ontbreken er niet; beloften en toezeggingen hangen daar bij de vleet.
Zelfs ministeriele portefeuilles ziet men in den hoogsten top om
eergierige klimmers op to wekken. En wat doet nu 't Nederlandsche yolk? Gaat het met minachting die ministeriele
mastboomen voorbij? Drijft het de spot met de ongeschikte
klimmers, die, ter halvenwege genaderd, weer naar beneden
Naamlooze Schrijvers, I, 8o) is de Buitenman de bekende
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glijden? Wendt het zijne oogen af, met een gevoel van verontwaardiging, van hen, die tot den kruin geklonunen zijn, en die
daar, tot loon hunner behendigheid, eer en voordeel behalen,
die het loon moeten zijn van verdiensten en van bekwaamheid? Dena het aan de zeden der vaderen, die door eigen
kracht, die door eigene ontwikkeling, Nederland groot maakten? Helaas ! neen ! De Nederlanders, van wat rang of stand zij
ook wezen mogen, verdrirrgen zich aan de voet der ministeriele
mastboomen. Zij vertrappen elkander, om tot den stam te geraken, ten einde zij beproeven mogen, of er ook kans voor hen
is, om in den top te klimmen, en daarbij verzuimen zij alle
edelere en betere bezigheden ; zij verontachtzamen hunne
zelfstandigheid en hunne dierbaarste belangen ; zij zijn slaven
geworden hunner dwaze begeerlijkheid, om posten, linten, en
eeretitels te verkrijgen ;" pag. 321 (Afl. XI) : „dezulken, die
zich aan den voet van de mdts de cocagne, door van Hall en
zijne collega's opgerigt, verdringen : die hunne vaderlandsche
beginselen hebben vaarwel gezegd en [die] zich hebben verlaagd tot aanbidders van het Gouden Kali." De beeldspraak
van de politieke mdt de cocagne is wellicht uit het Frame „pamphlet" afkomstig. Zijn aan De Genestet de „ministeriele mastboomen" uit de geschriften der Oppositie bekend geweest en
hebben we zijn term „Land van Cocagne" 1 op te vatten in de
zin van „het Land van de Mdt de Cocagne"? Het ligt voor de
hand verband aan te nemen. Het zeer jeugdige Lied kan ook
ouder zijn dan het Verhaal en de tietel meer direkt door de
allegorie in de Wespen zijn ingegeven.
1

Hierna nog Aantekening bij het Lied uit het Land van Co-

canje.

2 De Mijnheer in de Genestet's Gedicht ontvangt de orde van
de Eikenkroon. In de Politieke Bijdragen tot de Geschiedenis des
Vaderlands in het jaar 1848 (verz. en uitgeg. door Mr. C. L.
Schuller tot Peursum), een ander orgaan der Oppositie, lezen
we, in No. 52 (22 April), in het artiekel Het Ontwer van Gewijzigde Grondwet: „Bovendien er zijn kleinigheden, maar welke, met een ex-ungue leonem, een vastkleven aan oude verkeerdheden verraden, die men met grond meende te kunnen
verwachten dat opgeruimd zouden zijn. Daar is dat uitdeelen
van de Luxemburgsche Orde van de Eikenkroon, — die, buiten de Grondwet (art. 63) om, in Nederland binnen gesmokkelde Ridderorde, wier rangen en graden zoo zonderling om en
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Willem II overleed 17 Maart 1849. Moeten wij bij Sint-Nikolaasavond, koeplet VII, ons voorstellen dat het Gedicht kort
na Sint-Nikolaas 1849 werd geschreven? Of werd het geschreven vroeger al — maar met het oog op de voordracht na Sinterklaas? Of ook, waren deze eerste koepletten niet het oorspronkelik begin? Werden ze er later bij gedicht, toen na Sinterklaas — de voordracht plaats zou hebben? Of altans, werd er
toen later gewijzigd, en ook dit koeplet? Wat men zou wensen
te weten is, of reeds in de winter van 1849 de Sint-Nikolaasavond is voorgedragen geworden.
Over de Genestet's voordrachten lezen wij in Het Servetfe,
van Conviva (G. Keller) het volgende (2e druk, bladzij 47) :
„Fens toen De Genestet zich in Oefening [nl. het bekende
Haagse letterkundige Genootschap Oefening kweekt Kennis]
deed hooren, was ook Tollens tegenwoordig. Met een ontevreden gezigt hoorde hij naar dien lossen, ongekunstelden toon,
dien vrijen vorm, dat lagchende en huppelende, dat de eerste
verzen van den geestrijksten onzer dichters kenmerkt. Hij
schudde bedenkelijk het hoofd en voorspelde van zulk eene rigting, als de jeugdige remonstrantsche proponent had geopend,
weinig goeds voor onze letterkunde. Naderhand moet hij er
zich eenigszins mede verzoend hebben, maar den avond, dat
de jonge De Genestet zijn „Fantasio" voordroeg, bleef Tollens
niet aan het Servetje" [het soupe'tje na de Lezingen in Oefening kweekt Kennis]. 1

door die der beide Nederlandsche orden heenzweven — aan
Nederlandsche burgers, die niets met Luxemburg te maken
hebben. Of is het niet onbegrijpelijk, dat de Groothertog van
Luxemburg den Directeur en twee Commissarissen van Policie te Amsterdam, no het stillen van een oproer aldaar,
benoemt tot Commandeur en tot Ridders zijner Orde, terwijl
de Koning der Nederlanden, als zoodanig, zich onbetuigd laat?
Moest zijn Ministerie hem hierin niet beter raden?"
1 Van nog een andere vertegenwoordiger van de oude klassieke school, die de Genestet verwierp, verhaalt Kneppelhout
in de Open brie/ aan Conviva in de Gids van 1878, IV, 367 :
„Dat een stijve en uitsluitende klassiek, tijdperk Napoleon I,
en lang voor zijn dood gestorven, als Jan van 's Gravenweert
De Genestets vrije poezy niet smaakte, spreekt van zelf. Bij
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Dr. H. L. Oort deelt in zijn opstel P. A . de Genestet naar zijne
verzen en brieven in de Gids van 1905, II, uit het dagboek van
Peter's vriend Gideon de Clercq (zoon van Willem de Clercq)
het navolgende mee : „8 Jan. 1849. Oefening kweekt Kennis
ontving ons in zijne muren ; talrijk was de vergadering, vooral
het vrouwelijk gedeelte. Peter was perfekt, natuurlijk, keurig.
Hij droeg zijn Fantasio voor, waarvan de uitkomst mij dikwijls
benauwd Shad, met zooveel gemak, sjiek en waarheid, dat ik
zelf meende het voor de eerste maal te hooren. Met evenveel
smaak als behendigheid laste hij er zijn Epicureische Feestzang en zijn puikje de Alarmisten in, en ondervond daarmee
toejuiching, vooral van de zijde van 't schoone geslacht, zelfs
der gouvernantes. Het oogenblik der pauzes wise hij juist op
het kritieke oogenblik te doen invallen, dat het pikante nog
verhoogde. Gerrit [Gideon's oudere broer, de buitengewone
man over wie Quack in Gids 1886] beet hem in 't oor : „ik felicitecr je, plein succes, Peter !" Dat had ik nooit verwacht van
den klassieken referendaris ! De tweede helft liep met evenveel
succes van stapel. Gerrit vond het magnifiek."
Conviva tekent nog t. a. p. over hem aan : „Zijn open oog,
zijn hoog gewelfd voorhoofd, de vriendelijke uitdrukking van
zijn jeugdig, bleek, interessant gelaat, zijne welluidende, vibrerende stern, de lenigheid en het gemak zijner bewegingen, namen reeds voor hem in, als hij nog geen woord gesproken had.
Maar nog veel grooter werd de overmagt op zijne hoorders, als
men die reine gedachten hoorde, vol gevoel en levenslust teyens, de vloeijende verzen vol bloeijenden zin." Kneppelhout
in de Open Brief (369) merkt op : „Eene welluidende, vibrerende stem, gelijk gij meent, had De Genestet niet."
Merkwaardig is het oordeel van Kneppelhout (geb. 1814)
over de jonge De Genestet ; het verscherpt onze blik op Fantasio en Sint-Nikolaasavond: „Ik heb De Genestet in zijn eersten
opgang veel gekend en mij zeer bijzonder aan zijne vorming
en zijn letterkundig leven laten gelegen liggen. Wij waren echter geene menschen voor elkander. Hij bragt in 1848 hij was
het verschijnen van Peters tweeden bundel, speelde ik hem het
deeltje als eene letterkundige nieuwigheid in handen, maar hij
smeet het met een afkeerigen grijns op een tafeltje achter hem,
alsof het een spinnekop ware geweest."
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toen achttien jaar en nog niet eens student — eene geheele
maand bij mij door, maar het was ook de eenige keer en bleef
er bij. Wij waren, geloof ik, al te veel vogels van eender veeren,
op het talent na. Nogtans hinderde mij de spotvogel, wiens
tang nooit ophield. Daarbij was hij van kindsbeen of vreesselijk over het paard gebeurd en verwend, was daardoor eigenzinnig, sloeg iederen wenk in den wind, voedde liefst zichzelven op en ging zijn eigen weg."
„De Genestet was op dat oogenblik nog eene wereld in wording en had al de gebreken zijner hoedanigheden, hetgeen later zou teregt komen. Op een zoo kostelijken aanleg als ik in
hem erkende, zou ik gewenscht hebben, dat hij mij eenigen invloed had toegestaan, maar dit deed hij niet en maakte mij
daardoor wel eens gemelijk en onbillijk. Meer en meer verbeeldde ik mij, dat hij eene ontmoeting ontweek. Ook omdat
ik hem, wegens zijne prettige, beminnelijke, openhartige, zeer
eigenaardige persoonlijkheid liefhad, speet het mij nog te meer,
dat hij zoo kennelijk mijn weg niet opwilde. Van die verhouding zou zijne briefwisseling met mij den sleutel geven, welke
ik gaarne hierachter had medegedeeld, indien er de moed niet
toe ontbroken had. Het duurde niet lang of de briefwisseling,
die veel te vlug van stal was geloopen, begon te kwijnen, te
verflaauwen, wend eene eenigzins pijnlijke schermutseling :
plannen om elkaar te zien, die misliepen of die Peter vergat ;
brieven, die hij verkeerd of slordig las ; partijtjes, waarvan
niets kwam. Misschien hield ik niet genoeg in het oog, dat hij
toen een vrijpostige, overmoedige, door ieder en overal gevierde snort van kwajongen was, maar hoe engelachtig lief en geniaal ! Zoodat ik mogelijk de eenige mensch op aarde ben geweest, die hem wel eens iets kwalijk nam of de waarheid heb
gezegd, waar hij niet tegen kon. Misschien ook hebben mijne
meerdere jaren niet genoeg met zijn leeftijd rekening gehouden. " 1

Eerste Gedichten, Amsterdam, Gebroeders Kraay
1852. De Voorrede (aan de „ Vriendelijke Lezer!"
is gedateerd: Amsterdam, 21 November 1851. —
De bundel bevatte poezie uit de jaren 1846-185i, maar
noch Fantasio, noch Sint-Niholaasavond was er in te vinden;
1852:

1

Open Brief aan Conviva, Gids 1878, IV, 367-368.
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alleen maar: 1) „Een onschuldig fragment uit een vreesselijke geschiedenis" , onder de hoofdtietel van Sint-Nikolaas in een Amsterdamsche Familie: het was van het gedicht koeplet XXX,
door wijzigingen aaneengeschakeld met LVII, LIX—LXXII
plus het gewijzigd LXXV : en ondeugend had hij tot slot op dat

Toch zie 'k de kindren smachten
En kijken — of ze nog een kleinigheid vevwachten
de beginregel van koepl. LXXVI doen volgen :

Ik zou wel zweeren dat ook gij nog iets verwacht.
In de Inhoudsopgave vindt men ook de bekende noot bij
koeplet LXVII over „Hieronymus van Alphen."
Over het ontbreken van de beide grote Gedichten, verantwoordde de Genestet zich aldus in de Voorrede :
„Ik heb nog een plicht der beleefdheid te vervullen jegens
u, lieve menschen, die van ver en van nabij met zooveel vuur
hebt aangedrongen op de uitgave der verhaaltjens in vaerzen,
die gij en de uwen met zooveel weldoende belangstelling vereerd hebt bij de voorlezing in verschillende zalen en zaaltjes
van het Vaderland. o Vergeeft mij dat ik mijnen schroom wijzer heb geacht dan uwe vriendschap en, hoewel met strijd en
moeite, Fantasio en Floorneef op een geurig matrasjen van gelegenheids-vaerzen en andere liefhebberijen heb laten rusten
ill hun bordpapieren mausoleum. Een fragment uit den Amsterdamschen Winteravond (ik zeg waarlijk niet het gelukkigste
maar het eenige dat ik er uit kon breken) zende ik u uit dankbaarheid, als een albumblad ter herinnering van gelukkige
avonduren. Ach weest niet boos op mijn boeksken, omdat ik
den moed heb gehad u tegen te vallen. En waarom houdt
gij dan het minst verveelende thuis? — vraagt een schalk.
Omdat, antwoord ik, niet alles wat goed is om te worden gehoord ook geschikt is om te worden gedrukt; omdat het een
1 Zich vergissende vertelt ten Brink, Geschiedenis der NoordNederl. Letteren in de XIXe eetro, III, 91, dat de Genestet alleen maar het liedje Uit het Land van Cocanje meedeelde;

dit viel al heel weinig in de termen van gepubliceerd te worden,
trouwens.
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groote waarheid is, die van le ton fait la musique, en omdat ik
niet evil dat men hatelijkheden zou meenen gedrukt te zien,
waar eenmaal, zelfs de gestrenge toehoorder (niet waar?) niets
erger dan „een vrolijke dwaasheid" vernam ; een eindelijk . . . .
ik belijd u met diepe schaamte deze berekende ijdelheid . . . .
omdat ik het veel amuzanter vind te mogen hooren, dat het
jammer is dat die bewuste verhaaltjes ongedrukt blijven, dan
te moeten vreezen dat later een of ander gedienstige geest mij
uit oprechte vriendschap de mededeeling doet, dat het toch
eigenlijk jammer is dat ze wel gedrukt zijn. Heb ik gelijk of
niet? „ „Vrienden en bekenden gelieven deze voor algemeene
zoowel als bijzondere kennisgeving aan te nemen." " — De onbekende Lezer, die van deze verhaaltjes geen kwaad weet,
wordt verzocht mij niet onbeleefd te vinden, omdat mijn onberoemdheid zich vermeet met derden te spreken over zaken,
die ZEd. niet interesseren."
Judi 1852:

De Genestet proponent bij de Remonstrantse
Broederschap.

Aug. 1852:

Huwelik met Henriette Bienfait.

December
1852:

Predikant te Delft.

Ten Brink merkt in zijn Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren in de XI Xde eeuw (III, 91) op : „Zekere overdreven eerbied voor het decorum belette [de Genestet] nadat hij
de toga der predikanten had verworven, om met [zijn vertellingen, in druk] voor den dag te komen. Hij spaarde ze daarentegen voor de mondelinge voordracht, en liet ze alleen in beperkten kring hooren. Vandaar het verschijnsel, dat Fantasio
en de Sint-Nikolaasavond minder populair zijn geworden, dan
beide verdiend hadden."
Zimmerman geeft in de Gids van 1862, II, 235, een portret
van de dichter zoals hij zich in 1852 als voltooid theoloog voordeed ; aldus:
„De Genestet was een aardig, jong proponentje; zijn flour,
zijn gelaat, alles was even fijn en tenger, schier kinclerlijk; de
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krullende haren omwuifden zijn flink, schoon gewelfd voorhoofd ; zijn welgevormde mond was steeds tot een halven glimlach ontplooid; zijn goede, eerlijke oogen, soms droomende,
soms tintelende van vuur, kwamen zoo schalk onder de wenkbraauwen te voorschijn ; de witte das was los gestrikt en ping
met breede, lange punten of ; zijne kleeding was eenvoudig
maar net en zorgvuldig, en zijn geheele voorkomen was even
behagelijk en innemend als zijn jeugdig gelaat."
1 857:

De Genestet houdt zijn Lezing Over Kinderpoezie ; te Rotterdam in de Hollandsche Maat-

schappij van Fraaie Kunsten en Wetenschappen.
Het was voor alles een Lezing over van Alphen en de Genestet ging daarbij uit van zijn uitval tegen onze oude kinderdichter in de Sint-Nikolaasavond : zie koeplet LXVII, dat deel
uitmaakte van het fragment in de Eerste Druk der Eerste Gedichten (1851), en de bekende A antekening daartoe in de Inhoudsopgave van de Komplete Dichtwerken, die mede al van
1851 dateert. Zijn Voorafspraak, met behagelik uitweiden, was
over zijn Gedicht. „Misschien" , zegt hij, „geeft de auteur het
eenmaal zijnen vrienden ten geschenke." Omtrent de bewuste
regels vertelt hij eindelik : „In lieve blauwe en bruine oogen
heb ik bijna tranen zien wellen, omdat ik Van Alphen, haar
Van Alphen, den dichter harer jeugd, had miskend en beleedigd met grievenden spot." „En beide", gaat hij voort, „zoowel die sympathie als die tranen heb ik leeren begrijpen. Want
er zijn t w e e Van Alphens, heb ik bedacht. En nu berouwt
het mij, dat eenzijdig, roekeloos daarheen geworpen oordeel
mijner jeugd." „Wat ik doen kan, wil ik doen. Laat mij dat
onbezonnen oordeel plechtig herroepen !"
En dan trachtte hij „een juiste, althans eenigszins gegronde
beschouwing" daarvoor in de plaats te stellen.
November
1858:

1 860:

Datering van de onvoltooide derde grote Vertelling De Mailbrief (een „Delftsche Vertelling").
„Tweede Vermeerderde Druk" van de Eerste
Gedichten (bij dezelfde uitgever, 186o). De V oor-

yede is gedateerd : Amsterdam, Maart 186o.
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In deze Tweede Druk van acht a negen jaar later, vond men eindelik de Sint-Nikolaasavond uitgegeven.
De V oorrede van 1851 was bij deze Tweede druk herhaald,
maar er was ook een afzonderlik W oord „ten geleide van den
tweeden druk." Dit volge hier in zijn geheel:
„De herdruk van deze Eerste Gedichten werd, om verschillende redenen, al sedert geruimen tijd — daar was ook geen haast
bij — gedurig uitgesteld. Ootmoedig erkenne ik, dat ik wel
gaarne nog eerst wederom eens een nieuw boeksken in de waereid had gezonden, voor ik ten tweedemale aankwam met het
oude. Evenwel, dat nieuwe is er nog niet, en hier (hoe armelijk
het ook staan moge !) is nu toch het oude, in rijker dosch. Alleen maar — en och, of het wezen mocht om de indiskretie van
een tweeden druk eenigszins te verminderen — de inhoud is,
als gij ziet, een weinig vermeerderd, vermeerderd met een gedicht mijner jeugd, waarvan tot nu toe slechts een nederig
fragment verscheen. De bezwaren toch ; men heeft ze wel eens
kleingeestig genoemd ; die lang geleden bij mij bestonden tegen de uitgave van de Sint-Nikolaasavond zijn nu langzarnerhand geheel opgelost door den tijd, die zoo veel veranderen
deed; het bewuste vaers is thands bijna elf jaren oud; — en
bovendien nog vooral . . . . Mijn waarde lezer, ik heb even als
gij om duchtige redenen, den diepsten of keen van al wat
zweemt naar geijkte frazen ! Anders wellicht zou de bescheidenheid mij hier vrij dringend gebieden u de verzekering te geven
dat ik niet zoo vermetel ben geweest, zoo ingenomen met een
produkt van weleer, om uit eigen beweging, zonder velerlei
vriendelijke voorlichting, het „nonum prematur in annum" 2
(in gewijzigden zin !) toe te passen op dit aloud verhaal —
welks inhoud nu tot de geschiedenis behoort — geschreven

1 Dr. H. L. Oort deelt (Gids, 1905, II, 35) uit een brief mede,
hoe van Vloten de Sint-Nicolaasavond gelezen had en aan
Geel had laten lezen, „die wil dat ik het ding uitgeef :" „Ik zal
er nog wat mee wachten."
2 „Tot in het negende jaar worde het dichtwerk teruggehouden" raadt Horatius in de Epistola over de Poezie aan de
jeugdige moeten : zij moeten het eigen werk een tijd laten liggen om het nu en dan nog eens te belijken.

(Moot van de Uitgever.)
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„toen ik een jong student was" en dat niets anders is of zijn
wil, dan

Un gros sire,
Gonfle de gaite franche et de bonne satire!
„Maar dat is het dan toch ook, geloof ik, — immer op gezag
van anderen — en dit autoriteits-geloof alleen geeft mij vrijmoedigheid voor mijn „Sint-Nikolaasavond," een kleen, kleen
plaatsjen te vragen op het gebied der Nederlandsche Letterkunde, als welgemeende proeve in een dichtsoort, die, zoover
ik weet, ten onzent althans, nog niet door afschrikkende meesterstukken is vertegenwoordigd. Voorts, ik geef het vaers, bijna geheel zooals ik 't schreef — en zeker nu niet meer zou kunnen of willen schrijven — met al zijn „actualiteiten — van
weleer," zijn frischheid en zijn gebreken, zijn vrolijke rijmen
en zijn „studentikooze" woorden en wendingen, zijn losheid en
zijn dwaasheid — zijn achttien jaren ! De lezer zal daarom wel
doen, vooral ten mijnen opzichte, bij de lezing van mijn vertelling zich diep te doordringen van dien wijzen regel : Il taut
juger les ecrits, etc. 1 gij weet het ! en meer bepaaldelijk nog,
zich gedurig te herinneren dat het gedicht werd geschreven in
het jaar 1849 — enkele regels slaan geheel en al op de dingen
toen van den dag, verg. koeplet X, XLIII, LIV — het jaar
1849, toen Pius IX Rome had verlaten, toen Oostenrijk, met
behulp van zijn Radetskys den vrijheidsgeest bedwong, toen,
onder onze vaderlandsche tijdschriften, dat „Letterlievend
maandschrift" nog bestond, dat sedert even als Radetsky van
het tooneel dezer waereld is afgetreden.
„Wat betreft andere ondeugende toespelingen, die men „in
der tijd" in deze Sint-Nikolaashistorie heeft willen vinden; de
menschen weten altijd meer van u dan gy-zelf ; ik heb er niet
mee van doen en stel ze geheel en al op rekening van de gelukkige vinders. Een zaak alleen, nimmer of nergens iets anders
dan een zaak, een kolossale ijdelheid dezer waereld, werd hier
belachlijk gemaakt. Sapienti sat! 2
„Nog eene opmerking en ik zwijg. Het kan een eenigzins geoefend oog, bij de lezing van mijn verhaal, bijna niet ontgaan,
f aut juger les ecrits d'apres leur date : „Men beoordele
de geschriften naar de tijd van bun ontstaan."
2 ,Voor de verstandige genoeg !" — zie bladz. 2.
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dat het er eigenlijk, laat mij zeggen, als geheel op ingericht is,
niet om in stilte te worden gelezen, maar om te worden voorgedragen, vertoond, kwam mij haast uit de pen. Ik heb dan
ook, om deze eigenaartigheid — nu een eigenaartig gebrek
misschien — eerlijk te doen uitkomen, het naar de nutzaal riekende „mijn Hoorders" — maar niet veranderd in „mijn
zers" gelijk dit anders tegenwoordig de gewoonte is, wanneer
opstellen oorspronkelijk voor toehoorders bestemd, straks als
lektuur worden opgedischt. Maar ik liet dat „mijn Hoorders"
onveranderd staan, bij den druk, ook nog om andere reden,
met andere gedachten. Ik meen, vooreerst, met goede en
dankbre herinneringen aan de vrienden van weleer, wier belangstelling mij eenmaal liefelijk was en zoet — en dan ook
met den wel wat vermetelen wensch dat het vrolijke lied van
mijn jeugd thans, na tien jaren in zijn mausoleum te hebben
gerust — slechts van tijd tot tijd wend aan het M. S. een uitstapjen vergund —nog vele even welwillende lezers en lezeressen mocht ontmoeten, als het eenmaal hoorders en hoorderessen vond bij de voorlezing in Hoof d- en Hof- en Maasstad, —
en ook in die oude Veste, waar ik later de schoonste en beste
jaren van mijn leven heb gesleten — helaas, nu voor altijd
voorbij ! Ach, mijn arme „Eerste gedichten!" Met welk een
vreugde zond ik uw eersten, met welk een weemoed zend ik
uw tweeden druk mijn vrienden toe !"
In hoeverre vertoont de Sint-Nikolaasavond van 186o de
oorspronkelike tekst, die van 1849? Alleen het handschrift zou
hierop antwoord kunnen geven. Het fragment van 1852 in de
Eerste Gedichten, Eerste druk (Voorrede gedateerd 21 Nov.
1851) komt bijna geheel met de lezing van 186o overeen. Zie
hiervoor, bladz. 8-9 en vergelijk de varianten, medegedeeld bij
de tekst. Er zijn evenwel afwijkingen (daargelaten wat gewijzigd moest ter afronding van het uit zijn verband losgemaakte
brok) ; zij maken het waarschijnlik dat er een weinig geretoucheerd zal zijn. Maar . . . „ik geef het vaers bijna geheel zooals
ik 't schreef", verklaart de Dichter zelf (bladz. 13 boven).
Jinn 1861:
1863:

De Genestet's sterfdag.
Derde druk der Eerste Gedichten (Koninkl. Bibliotheek te 's Gravenhage).
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Vierde druk der Eerste Gedichten (Koninkl. Bibliotheek te 's Gravenhage. Bij ten Brink, Geschiedenis, III, 124, staat verkeerdelik : 1867).
1865:

De Dichtwerken van P. A. de Genestet; verzameld en uitgegeven under toezicht van C. P. Tiele;
Amsterdam. Gebrs. Kraay, 1869.
De Voorredes van de eerste en de tweede druk der Eerste Gedichten zijn als Bijlagen er bij opgenomen.
Zie voor de kwaliteit en waarde van de tekst mijn Voorrede.
1869:

Busken Huet's Opstel over de Genestet ; te
vinden in het derde deel van de Litterarische FanHierin het volgende :
tasien en Kritieken.
„Met geen zijner eigen werken is De Genestet eerst zoo ingenomen, daarna zoo verlegen, en doorgaans zoo vervuld geweest als met zijn Sint-Nikolaasavond. In de voorrede van den
eersten druk der Eerste Gedichten wijdt hij aan het ontbreken
dier amsterdamsche vertelling eene geheele bladzijde. In die
van den tweeden druk handelt hij over niets anders dan Naar
in het licht verschijnen. Zijne redevoering over Kinderpoezie
is door middel eener breede inleiding er aan vastgeknoopt.
„Voor een recensent is dit eene vingerwijzing. Hij leert er
uit, naar welken maatstaf de auteur zelf het liefst beoordeeld
wil worden. Dat De Genestet het handschrift van den Sint-Nikolaasavond aanvankelijk niet naar de pers heeft willen zenden
en zich deswege met veel nadruk bij het publiek verontschuldigd heeft ; hij, toen elf jaren later het dichtstuk door hem uitgegeven werd, die daad als eene soort van dagteekening in zijn
letterkundig leven beschouwde; twee jaren te voren eene noot,
aan den voet van het toen nog eenig gedrukte fragment, hem
is toegeschenen eene geheele verhandeling te kunnen dragen,
dit spreekt te luid om daarbij aan toeval te denken.
„Mijns inziens heeft De Genestet, schrander van oordeel ook
waar het hem zelf betrof, te regt begrepen dat hij met die am.sterdamsche vertelling om zoo te zeggen stond of viel, en gehoorzaamde hij aan een joist voorgevoel, toen hij voor haar
eene bescheiden plaats op het gebied der nederlandsche letterkunde vroeg : „als welgemeende proeve in een dichtsoort, die,
zoo ver ik weet (voegde hij er bij), ten onzent althans, nog niet
door afschrikkende meesterstukken vertegenwoordigd is.
1869
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„Aileen doe ik opmerken dat de Sint-Nikolaasavond noch op
zich zelf staat, noch de volmaakste uitdrukking is van hetgeen
de dichter in dit genre vermogt. Die volmaaktste uitdrukking,
men vindt haar in den helaas onvoltooid gebleven Mailbrief,
terwijl aan Fantasio de lof toekomt 's dichters eerste schrede
op het veelbelovend terrein geweest to zijn. Fantasio, de Sintdit zijn in klimmende reeks
Nikolaasavond, de Mailbrief,
niet slechts de drie uitvoerigste, maar ook de drie merkwaardigste onder De Genestet's gedichten ; die waarop de tand des
tijds het minst vat zal hebben, omdat zij de meeste letterkundige waarde bezitten en al de lichtstralen van zijn talent er
als in een bundel zijn samengevat." Zie verder bladzij 73-74
van de gewone uitgaaf der Fantasien en Kritieken.

Wat de manier betreft, vertegenwoordigen de Genestet's
Vertellingen in onze Litteratuur dat eigenaardige improvis4tories-subjektieve Verhaaldicht dat zijn oorsprong heeft i
het Dicht-genie van de Italiaanse Renaissance, zijn oudst e
voorbeeld in Luigi Pulci's Il Morgante maggiore, 1481 (de avon turen van Rinaldo en de reus Morgante bevattend), zijn mees t
klassiek model in Ariosto's Orlando Furioso, ± 1510, en da t
ook gekend kan worden uit Francesco Berni's Orlando inna1540, van Bojardo's gelijknamig Epos (= 1480) d
morato,
boertige travestie. 1 Het was door Byron ( 1824) voornam(!lik dat dit Verhaaldicht een genre werd in de subjektiev-pevsoonlike en los-essayistiese Litteratuur van de eerste helft de r
XIXe eeuw, de Romantiek. In 1822 vertaalde hij de Eerste
zang van de Morgante, en in de Voorrede wijst hij er op ho e
Pulci's trant toenmaals op gelukkige wijze in de Engels e
Letteren werd nagevolgd. Zelf, hoezeer hij niet de eerste ge:weest was, had hij reeds in 1817 zijn Beppo, een Venetiaanse
Vertelling, geschreven en in 1818 de twee eerste zangen van
dat Epos Don Juan (XVI Canto's, 1818-1823) dat een van
de grootste Poetiese gewrochten van de XIXe eeuw zou wor1 Zie over deze dichtwerken ook Doorenbos, Handleiding tot
de Geschiedenis der Letterkunde, deel II, H. Boele van Hens-

broek, Der Wereld letterkunde, voor Nederland bewerkt (naar
Otto von Leixner), 1909-1911, I.
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den. „Don Juan", oordeelt Busken Huet in zijn belangwekkende studie van 1881, te vinden in deel XVII der Litterarische
Fantasien en Kritieken, „Don Juan is nog heden, met Faust,
de voorname eeretitel der nieuwere letteren." Verschillende
invloeden zijn er van uitgegaan. In het Deens ontstond als
gelijksoortig Modern Epos Paludan-Miiller's Adam Homo. Bij
alle verschil zijn in de Duitse Litteratuur innig verwant met
Don Juan Heine's Deutschland, ein Wintermdrchen, en A tta
Troll, ein Sommernachtstraum. Uitvloeisels er van zijn Alfred
de Musset's kleine Vertellingen Namouna en Mardoche.
In de Nederlandsche Letteren vindt men Don Juan het eerst
nagevolgd in het humoristies-beschrijvende gedicht van Beets
De Maskerade, van 1835, waarin bezongen wend de Optocht
bij gelegenheid van het zoveelste Lustrum-feest, de „Intocht
van Ferdinand en Isabella in Grenada (1492)." Het navolgen
bestaat in de trant van meedelen en beweren, in de biezonderheden
van de dictie, in eigenaardigheden van ritme en rijm. En ook de
strofe is dezelfde. 1 Het laatste moet afzonderlik opgemerkt.
De strofe van Don Juan is de strofe van Pulci, van Ariosto, —
de bekende Italiaanse Ottava-rima, ook Stanza, Stanze genoemd,
acht verzen van tien (in 't Italiaans van elf) syllaben, in de
Germaanse talen ritmies van jambies karakter, en met het
rijmschema ab ab ab cc. Maar deze Ottava-rima is de vaste
strofe van het Italiaanse Renaissance-Epos in 't algemeen,
niet enkel van dat humoristiese met zijn sterk persoonlijk wezen, en vele Epiese dichtwerken in de Duitse en Engelse Litteratuur zijn in Stanzen, zonder tot het genre van PulciByron te behoren. Omgekeerd kan ook een dichtwerk wezenlike verwantschap met Don Juan vertonen, zonder de Stanze
daarmee gemeen te hebben. Anders was dit nu met De Maske1

Stanze uit De Maskerade:
En naast hen rijdt op 't hupplend staatsieros,
Een held, wel waard die eerplaats te bekleeden ;
Thans blinkt hij niet in stalen oorlogsdos,
Maar zijde en goud siert koninklijk zijn leden;
Een fulpen muts met rooden vederbos
Bedekt hem 't hoofd ; ten schouder afgegleden,
Golft om zijn leest de mantel van satijn,
Van binnen rijk aan vorstlijk hermelijn.
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rade. En in hetzelfde jaar '35 dichtte Beets in gelijke trant de
eerst later voltooide poetiese causerie Mannekens in de Maan.
Humoristiese beschrijving het ene, poetiese causerie het andere ! Geen van beide eigenlik epies : de manier van Pulci en
Byron bracht het mee, dat de dichter telkens het geregelde
vertellen liet varen. Om te babbelen, te schertsen, te bespiegelen, zijn zin en mening te zeggen, zijn gemoed te ontboezemen !
En hierin zit tevens het verband tussen Don Juan en Beets
z'n kleinere satiriese gedichten Wij weten, Sta Bene, Vrouwengeluk, in zelfde vorm en toon, ontstaan in dezelfde tijd. Nog
vertaalde de Dichter een paar kleine fragmenten uit Don Juan
en in zijn latere leven (1882-1883) uit Ariosto's Orlando furioso, daaronder Michael's Boodschap en Astolfo's Maanbezoek
(te vinden in Dichtwerken, lye deel, pag. 181 tot 2 10 van de
grote uitgaaf). Ziehier hoe in de Inleiding tot de vertolkte Ariosto diens dichtwerk wordt gekenschetst : „Het is zoo gij wilt
een heldendicht ; maar een heldendicht, waarvan men den held
telkenmale, en soms voor zeer lang, uit het oog verliest ; een
heldendicht zonder middelpunt ; zonder plan ; van gang ongeregeld ; van toon ongelijk. Een gemengd heldendicht ; tegelijk
heroisch en komisch ; waarin het noch aan het wonderbare,
noch aan het alledaagsche ontbreekt ; waarin ernst en jok elkander verbeurten; de satyre een groote rol speelt ; het tooneel
ieder oogenblik verandert ; en de personen, de gebeurtenissen,
de voorvallen, de wonderen, de avonturen elkander verdringen, om als „een labyrinth van poezie te vormen, waarvan
nochtans de dichter al de uitgangen kent en al de draden in
handen heeft." "
Van Lennep vertaalde Beppo, in zijn Dichtwerken kan men
het vinden.
De Genestet's levensbeschrijvers, Zimmerman (Onze jonggestorven Vriend, in de Gids van 1861), Pierson (Levensberichten van de Maatschappij van Letterkunde, 1862) en Tiele (Levensschets voor de uitgaaf van de Dichtwerken) noemen Byron,
de Musset en Heine onder zijn lievelings-auteurs. Een groot
gegraveerd portret van de eerste ping steeds in zijn studeerkamer. Hoe zelfstandig hij van jongs of echter tegenover hem
stond, dat blijkt uit Fantasio (1847-1848) I, str. 24-30. In
1851 bracht hij de Musset te Parijs een bezoek, zat aan zijn
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ziekbed. Van Heine gaf hij een zestal kleine proeven van vertaling. In de drie grote Vertellingen, Humoristies van opvatting, van toon en manier Persoonlik en improvisatories, zijn
Byron en de Musset beide zijn leermeesters geweest. 1
Onmiddellikst doet de vreemde invloed zich gevoelen in
Fantasio. In de Sint-Nikolaasavond beleven wij inderdaad wat
de dichter zelf noemt „een vaderlandse grap" en de personen
zijn echt „vaderlandse" mensen. Anders is (lit met Fantasio,
dat, hoe onschuldig ook, — eerst als Balkon-avontuur en dan
door het romanties tiepe van de hoofdpersoon, duidelik genoeg
aan den dag legt dat het op toenmalig Hollandse manier, d. i.
zonder op enige wijze aanstotelik te zijn, zonder cynisme, zonder dubbeizinnigheden, zonder te grote oneerbiedigheid, in elk
opzicht blijvende binnen de palen der burgerlike zedelikheid,
in de Vaderlandse Letteren zijn moest wat Namouna in de
Franse was. Het herinnert meer aan de Musset dan aan Byron.
Aan de Musset (Namouna, Une bonne fortune) ontleende de
Genestet ook de strofe van Fantasio en de Mailbrief: de Ottava-rima, gewijzigd tot strof en van zes, twaalf- en dertiensilbige verzen. Voor de bonter rijmen van zijn voorbeeld is bij de
Genestet echter het stelsel aa bb cc in de plaats getreden.
Ook de Sint-Nikolaasavond doet meermalen aan de Franse
dichter denken, maar de strofe is het achttal regels van Byron's Ottave, bier met het rijmstelsel aa bb cc dd en als bij de
Mailbrief en Fantasio van twaalf en dertien syllaben, dan
met de jambiese gang van de Alexandrijn, dan met de vrije
groeperingen van een onmetries accentvers. En evenals Byron
in Don Juan, laste de Genestet in het Epies Verhaal een Lied in.

1 In een afzon.derlik opstel, dat hierna volgt, worden manier en toon voor de min geletterde lezer nader gekenschetst.
— Men neme vooral nota van : Dr. G. Engels, Fantasio en de
Mailbrief, Zwolsche Herdrukken XXV, de Inleiding,XXIV-

XXIX .
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DE SINT-NIKOLAASAVOND
EEN AMSTERDAMSCHE VERTELLING
I•

Wie heeft daar ooren voor een dwaas, ondeugend lied?
Wien belgt een losse scherts en ronde waarheid niet?
Wie laat mij vrijheid om te zeggen en te zingen
Al wat ik hoorde en zag, al zijn het vreemde dingen? —
Dat zal wel mettertijd verandren, menschen, maar
1k wil niet veinzen voor mijn drie en twintigst jaar.
Wie kijkt de wereld in met onbenevelde oogen
En wordt niet graag door schijn, hoe deftig ook, bedrogen?
II.

Gij zijt mijn man en ik omhels u in den geest,
Voor u te zingen is mijn blijde jeugd een feest!
Voor u mijn frissche lach, mijn opgeruimde zangen.
Den ronden lach terug wil ik tot loon ontfangen,
Uw tranen wil ik niet. Die kostelijke schat
Komt beter u te pas op eigen levenspad,
En, zoo ik u verveel — de hachlijkste aller kansen —
Dan moogt ge bij mijn vaers gaan slapen, fluiten, dansen.
III.

Ik zong mijn huidig lied alleen uit levenslust,
Soms in een dwaze bui, soms in den arm der rust.
1 De toelichtende Aantekeningen zijn, achterin, koeplet na
koeplet bijeengeplaatst.
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Natuurlijk dat ik dus mijn zinnen niet vermoeide
Met hopelooze Min of moord en gruwlen broeide.
'k Ben zorgloos en tevreen, mijn lied moet vrolijk zijn;
Brengt peper aan en zout o Musen! geen venijn.
Dees glimlach doet geen zeer, tenzij ge u boos zoudt maken,
Als ik met zeekren dwaas een nootjen heb to kraken.

iv.
Beziel me o plaaggeest der beminde Poezij,
Beziel me o schalke nimf der fijne plagerij !
Ik weet een klein verhaal vol vaderlandsche grappen,
Dat ik met hart en ziel mijn vrienden wil verklappen.
En zoo het waar mag zijn dat een verstandig man
Uit wat hij hoort of ziet een lesjen trekken kan,
Dan durf ik veilig en vrijmoedig bier beweeren,
Dat ge uit mijn kleen verhaal — al lacht gij — ook kunt
leeren!
v.
1k put mijn stof uit geen bestoven foliant,
Maar 'k nam gedurig toch een aardig werk ter hand,
Een boek vol poezij en proza, diepte en klaarheid,
Vol onzin en vol geest, vol laster en vol waarheid:
Voor wie maar lezen wil is 't altijd bij de hand
En in gezelschap soms bijzonder amusant,
Een werk voor iedereen door iedereen geschreven,
Vol studie, vol natuur, 't is hoorders, 't is? Uw leven.
VI •

Mijn kunstloos drama, want die naam verdient het wet,
Al breng ik niemand aan de poorten van de Hel,
Mijn vrolijk drama speelt in achttien honderd zeven
En veertig; dag en uur is lang niet om het even,
Raadt zelv' : 't speelt op een dag, die, wat hij brenge of
baar',
Toch altijd is en blijft de zoetste van het jaar,
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De bitterste misschien, gelukkigen en rijken,
Voor de' armen snoeper, die bij alles toe mag kijken!
VII •

Een vriendelijke dag, een trouwe kindervrind,
Een dag, die elk van ons heeft liefgehad als kind,
n die nog pas uw beurs, uw kroost, uw maag, uw woning,
Bepaald in opstand bracht, een bisschop en een koning;
Vol zoetheid voor den mond, vol zielezaligheid,
Wiens naam gij langer niet kunt zwijgen, lieve meld,
Wie hij, jaar in jaar uit, een stroom brengt van cadeautjes,
Altijd incognito van twintig beaux en beautjes!
VIII.
Sint-Nikolaas, niet waar? 0 wel hem, wie dat feest
Nog altijd meeviert met een kinderlijken geest!
Wiens hoofd niet al te zeer vervuld is van die schatten
Der wijsheid, die, helaas, mijn brein niet kan bevatten,
'k Meen beursnieuws, politiek en soortgelijke meer,
Om met zijn kindren mee, te leven in 't weleer,
Om dagen Lang vooruit de winkels rond te dwalen,
Of aan een „vrijster" nog zijn hart eens op te halen!
IX •

1k min dien winterdag vol bloemen, lied en geur,
1k min dat zoete feest van suiker en likeur,
Het zielverkwikkend ijs, de schuim der limonade,
'k Zie, liever dan in druk, mijn naam in chocolade!
En, Epicurus, zeg, is niet de lekkre tand
De trouwste paranimf der kies van 't waar verstand?
Vindt me' in de Republiek der stifle lekkerbekken,
Niet meestal wijze lien of — schadelooze gekken?
x.
't Was, hoorders, Sint-Niklaas. De trouwe Bisschop had
Zijn aankomst reeds gemeld aan IJ- en Aemstelstad
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En keur van industrie en kunst vooruitgezonden.
Reeds zweeft en leeft zijn naam op duizend, duizend monReeds had hij overal om gulheid en „belet" [den,
Geschreven en gevraagd met brieven van banket;
En — hoe me' ook elders nu een Bisschop zou ontfangen,
Sint-Niklaas wacht men op met zoete kinderzangen.
XI.

0 Bisschop ! schoon 'k niet ligt een Heilige vertrouw,
Gij zijt een Heilige, dien 'k haast aanbidden zou;
Een daad van minzaamheid, van weldoen was uw leven,
Uw liefde heeft uw naam de onsterflijkheid gegeven:
Och, dwazen, die een naam, een grooten naam begeert,
Kent gij er een, zoo rein, zoo schoon, zoo stil vereerd,
Die dus, eeuw in eeuw uit, met hartelijkheid bejegend,
In 't hart der kindren leeft, door kindren wordt gezegend?
XII •

Ja, kinderheilige, nog neemt mijn hart u aan!
En had de waereld slechts wat beter u verstaan,
Uw geest van weldoen en van liefde meer begrepen,
'k Zou, met uw naamdag, nog geruster kunnen dweepen.
Want, lieve hoorders, is 't niet kannibaalsch en wreed,
Dat men op zulk een feest het hongrig yolk vergeet,
Dat met een zieklijk oog koomt op tiw lekkers azen,
En met zijn bleeken neus kleeft aan de winkelglazen?
xm.
Het was dan Sint-Niklaas. 't Is feest in stad en huis,
De straten zijn vervuld van 't woelig koopgedruisch
En menig mooning vol verwachting en gezangen;
De kindren vol respekt, de meisjens vol verlangen.
Geen jonge bruigom, die zoo zeer naar de' avond smacht
menig schalke knaap dees grooten avond wacht.
„Plein de mysteres;" zoo niet de eerste twijNingen,
Reeds schuldig en waanwijs, zich in zijn hartjen dringen.
Zw. Herdr., 21, 4e dr.
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XIV

En nu, mijn vrienden, nu gij dag en datum weet,
— Zoo duidlijk dat gij 't wis van avond niet vergeet, —
Geeft mij, na al die soep, nog weinige oogenblik-ken,
Om mijn tooneel en personaadjens wel te schikken.
De klucht speelt binnenshuis; ik zou, wanneer ik wou,
Een wijk, een gracht en zelfs een nommer zeer getrouw
U kunnen noemen, maar om 't niet te ver te drijven,
Zal ik dat maar blaauw-blaauw of blanco laten blijven!
xv.
1k leid u binnen in een lieve, ruime zaal,
Vol vrolijkheid en licht, vol kinderpret en praal;
En 'k liet u graag de rest er zelf maar bij verzinnen,
Om daadlijk met de kern van 't sprookjen te beginnen,
Maar dat verbiedt de kunst! Eer toch, o hoorders,
groeit
De kokusnoot bevrijd van d'ijzren schil, eer vloeit
Haar melk den wandlaar toe, eer, om de minste zaken,
Een schrijver niet een schil beschrijvingen zal maken!
XVI
Het zij dan zoo : mijn zaal is als een andre zaal,
Iets grooter dan bij u; 't kleed wordt een beetjen kaal,
Juist als bij u, niet waar? ik weet uw dochters droomen
Van danspartijtjens als dat kleed wordt opgenomen.
't Plafond is hoog en rijk al s 't uwe; zie, is dit
Niet uw behangsel, blaauw met donkergrijs en wit?
Schoon ik erkennen moet, mevrouw, dat uw gordijnen,
Die stiller zijn van kleur, mij veel gepaster schijnen.
De marmren schoorsteen is met luxe en licht bevracht,
Ginds prijkt een kastjen vol van Japaneesche pracht,
Als mijn financies mij die grappen permitteeren,
Laat ik mijn zaal eenmaal precies zoo meubileeren:
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Twee sofaas, een voor mij, een voor de lieve duif,
Die neerstrijkt in mijn hof! zacht als Naar zachte kuif,
Haar nekjen van fluweel! tenzij ik mocht bedenken,
Dat een voor twee welligt nog meer genot kon schenken.
Et caetera; de rest precies in de eigen trant,
Zeer comfortable, zeer chicard, zeer elegant.
1k geef u vrijheid als gij duidlijk kunt bemerken,
Mijn schets naar eigen smaak behoorlijk uit te werken,
Slechts dit nog dient vermeld : °Mar, boven het buffet,
Praalt in een gulden lijst een blinkend mansportret,
Waarop ik niettemin voor geld noch gaud wou lijken,
En dat ik toch met u wat nader wil bekijken!
xix.
Maar daar 't origineel vast even dichtebij
En even leelijk is, als gindsche prachtkopij
En daar ik bovendien mijn hals niet heb te rekken
Om 's mans fyzionomie en minnelijke trekken,
Voor u te schetsen naar de levende natuur —
Zoo, hoorders, heb ik de eer den schalk die ginds aan
't vuur
Zijn zielsgeheimen zeer intiem schijnt te vertellen,
U als den Heer van 't huis en
leelijk voor te steilen.
xx.
Ja lang niet mooi . . . . en toch vol fraaije deftigheid;
Hij vult zijn leuningstoel met breede majesteit;
Zijn boezem, wit als sneeuw — ik breng zijn stijfster
hulde! —
Zet hij zoo hoog alsof zijn naam zijn eeuw vervulde!
Hij knijpt zijn oogen soms, zoo zalig, zoo vermoeid,
Als op een warme stoof het poesjen dat zich broeit;
Toch ziet de man er uit of hij van drift zou stikken,
Ms gij hem met een speld dorst in zijn beenen prikken,
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xxi.
0 Vaak is mij de lust bekropen dees of geen
Te prikken met een speld in 't molligst van zijn been!
Den reednaar in zijn vuur, den opgeblazen dichter,
Den stijfgeplooiden fat, den grooten volksverlichter,
Den schoolvos, die den grond doet kraken van zijnpoids,
Den hooggeleerden heer, wiens voetstap zegt : C'est moi !
En al die godjes, die zich zelven adoreeren,
Zou 'k, met een speldeprik, hun menschheid willen leeren !
XXII •

Voorts is mijn viiftiger zoo min of meer gebuikt,
Zoo min of meer gedast en min of meer gepruikt;
Een man, die even stijf geschroefd zit in zijn boorden,
Als in zijn prejuges; die aan zijn minste woorden
Een klank geeft en een klem, een nadruk, een gewicht,
Als bracht hij, waar hij sprak, een misdaad aan het licht ;
Nog bromt hij door een neus, beroofd van alle gratie,
Die paarschwordt aan zijn punt, in 't vuur der konversatie.
xxiii.
Toch had Meneer een club, die aan zijn lippen hing
't Bewijst niet machtig veel voor dezen vriendenkring't Was heus! een knappe vent — zoo zei men — en in
zaken
Van Politiek, was 't best niet met hem slaags to raken!
Nu was de Staatskrant ook zijn „cours de politique"
En dat 's een deeglijk werk en duchtig satiriek,
Welks vrolijk mengelwerk en geestige kolommen
Alle' oppositiegeest, zijns inziens, deen verstommen!
xxiv.
Hij viel niet machtig slim; zelfs had hij in zijn jeugd
Gerechte Hemel! voor de studie niet gedeugd;
Maar hij 's nu ouderling en jonkh?_er; commissaris
Van zijn beminden club, waar alles even „naar" is;
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Een

groot vereerder van het edel paardenras,
soms niet wel bij 't hoofd, schoon altijd wel bij
kas
Ook kocht hij alle-jaar den Almanach de Gotha,
En wist de titels van de vorstjens op een iota.
En

xxv.
De man is op den dour zoo taamlijk in zijn schik,
Met zijn positie in de waereld en zijn Ik;
Een luije rentenier, geschapen voor een kussen,
Met truffels opgevuld, met zotheen en — met Russen.
Hij oordeelt alien — over alles — overal,
Heeft veel congesties, veel onaangnaams en veel gal;
Is voor het hangen, voor het geeslen, voor het brand en,
En vindt zijn weergae niet in 't rijk der Nederlanden.
xxvr.
Bekrompen als een bes, die eeuwig kousen stopt
En — bij een onweer — om haar oude zonden tobt;
Hij knort, als hij verliest, een flaauw partijtjen spelend,
Is bar konservatief en radikaal vervelend;
Kortom een dwaas figuur in deze triestige eeuw,
En ook nog.. . Ridder van den Nederlandschen Leeuw!
En dat 's nu juist zijn fort! want mijn gelukkig vrindjen
Sprak van zijn geeltjens graag, maar liever van zijn lintjen.
xxvii.
Hij achtte 't lief kleinood, gelijk zich zelven, hoog:
Een onversierde rok in 's mans diepvorschend oog
Was geen gekleede rok; een mooije dekoratie
Kon altijd reeknen op zijn eerbied of zijn gratie.
Hij keek zijn menschen nooit naar hart of hoofd, maar
't was
Zijn lust to kijken. naar het knoopsgat van hun jas;
Zelfs zijn koetsier had, uit zijn diensttijd, een medailje
En dus een streepjen voor bii 't overig „kanailje."

28
XXVIII.
Hij vroeg nooit: Is die mensch knap, eerlijk, braaf,
geleerd?
Maar: heeft hij iets? of wel: Is hij gedekoreerd?
Hij zelf, hij droeg een star, zelfs als hij ziek en thuis was,
Ook op zijn chambre-cloack, zijn over- en zijn huisjas.
De man was op dat punt waarachtig monomaan.
Alleen met ridders kon hij goed uit wandlen gaan.
't Is vreemd — maar als gij 't heer wilt in zijn glorie
kennen,
Moet gij van lieverlee aan duizend dwaaslieen wennen.
xxix.
En al die dwaasheen zal ik zeggen in mijn lied,
Hoe laf, hoe min, hoe dom. De waarheid schaamt zich
niet.
Mij zweeft een eerlijk doel voor onbenevelde oogen,
Maar die niet liegen kan, wordt ook niet graag bedrogen!
Ik moet vertellen wat ik hoorde, wat ik zag;
Ik dien de waarheid trouw, nit met een ronden lach,
Straks met een ernstig woord. — Dies, wat ik mag verlangen,
Is dit: och oordeelt niet voor 't amen van mijn zangen!
xxx. 1
't Was hoorders, Sint-Niklaas. Ziet verder in het rond,
De kindren hangen op de stoelen, langs den grond;
1 In de Eerste druk der Eerste Gedichten (1852), zie hiervoor
Letterkundige A antekeningen, bladz. 9 1o, is dit koeplet het
-

eerste van het meegedeelde fragment en de drie eerste regels luiden daar, afwijkend, als volgt :
Zie op dit rijk tooneel, zie even in het road,
Hoe al dat volkjen hangt langs stoelen, op den growl ;
't Zijn een ... twee ('t is to veel !) 't zijn negen kinderkopjens,
Etc.
Op nog in de laatste regel staat een accent.
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't Zijn een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven kinderkopjens,
Nu, bij het minst gedruisch, schier onder pijpedopjens,
Te vangen — dan weer, fluks bemoedigd door de taal
Der lieve moeder, aan het woelen door de zaal: —
Zoodat een heer aan 't vuur al eens zijn „br" liet hooren,
Maar nog te goed schijnt om de kindervreugd te storen.
XXXI.
Vier lieve diertjens zijn van 't ridderlijke nest
Een manlijk oir, drie blonde dochtertjens; de rest
Familie, neef en nicht, gewoon sinds vele jaren
Dees dag hun vreugd aan die der riddertjens te paren.
Straks wordt er braaf gestrooid, gegrabbeld en verrast :
Wij grabblen mee, niet waar? Elk uwer is hier gast,
n schoon gij mooglijk voor die kinderpret zult passen,
Ik hoop u toch met een surprise te verrassen.
XXXII
Een vriendlijk oogenpaar vol refine moedervreugd
Bespiedt de spanning van de feestelijke jeugd;
't Is de eedle vrouw van 't huis, in alles onderscheiden
Van onzen Ridder, want — zij heeft verstand voor beiden.
Zij ziet de dwaasheen van haar echtvriend met geduld,
Zij is in't vrouwlijk hart van needrigheid vervuld,
In huis een trouwe zorg, knap, ordlijk, lief en handig,
En voor de waereld schoon en geestig en verstandig.
XXXIII.
De Ridder voert in huis een despotieken toon;
Haar scepter is 't verstand, en zachtheid—haar geboOn.
Zó6 geniaal weet zij met Manlief om te springen,
Dat zij nooit kibblen, nooit ! en toch — de meeste dingen
Ten slotte naar heur wil geschieden. Bij veel liefs
Heeft zij iets deftigs en van avond iets pensiefs;
Zoo tusschenbeide laat zij stil haar handwerk varen
En blijft glimlachend op haar oudste dochter starers .
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XXXIV.

Wat peinst de brave vrouw? Dat zult gij later zien,
't Wordt tijd dat we onzen groet der lieve dochter bien,
Die voor het theeservies juist, enz. ! 'k hoor schellen
En ben genoodzaakt mijn verrukking uit te stellen
'k geef vooreerst het mooije meisjen op
Tot nader !
En vlieg niet langzaam naar den blinkend koopren knop
Der deur . . . denk niet dat iets bijzonders zal verschijnen,
Want, lieve vriend, die hoop zou ras in rook verdwijnen.
xxxv.
Twee ooms, twee tantes treden in, gedekoreerd,
De tantes niet, maar de ooms. Men rijst, men informeert
Naar weer en welvaart; een van de ooms had pas het
pootjen,
Den andren nemen finks twee neven in het ootjen,
Die, te oud voor Sint-Niklaas, zich op de kanape
Vrij bar verveelden, spes patris et patriae!
Kwajongens die de taal der godlijke oudheid leeren,
Cigaren rooken en den „Piepa" niet vereeren!
XXXVI.
Een ieglijk neemt zijn plaats, de dames aan den disch,

De heeren aan den haard; de konversatie is
Het weer en 't pootjen steeds. Straks zullen onze heeren
Zich mooglijk om den staat der fondsen alarmeeren . .
Wij luistren liever niet, tenzij des ridders neus
Tot paarschheid overslaat ; dan wordt de zaak kurieus.
Voorts weten we alien dat Jan Helmers' groote Natie
Niet machtig groot is in de kleine konversatie!
XXXVII.

Voor mij althans (hoe egoist) ik luister wel
Zoo graag en grager nog naar 't klinglen van de bet,
Die nu gedurig roept en 't lied der kindren zwijgen
En op bun schuw gelaat een aardige angst doet stijgen.
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De schel op Sint-Niklaas is als een tooverfluit
En zoet in 't oor der maagd als 't lied van 's minnaars
luit ;
Pas klinkt haar stem en streelt de hooggespannen zinnen,
Of dienstbre geesten met kadeautjens stroomen binnen.
xxxviii.
't Was circa zeven uur toen voor de tiende maal,
Een opgeprikte knecht trad in de mooije zaal
En de oudste dochter een klein pakjen overhandde,
Waaraan het lieve kind haar fijne vingers brandde ;
Want naauwlijks haalt zij uit het mysterieus pakket
Het elegant kadeau, een gouden bracelet,
Te voorschijn, met een blos en hemelvreugd in de oogen,
Of — de oude heer kijkt scheel en fronst de wenkbraauwbogen.
xxxix.
Hij loert, hij gromt, hij draait en treedt op 't meisjen toe,
Bekijkt met grammenblik—Wat is dat? „God andyou?"
— Het was de inscriptie van de bracelet, van binnen —
Wat „God and you?" — wat, zou die schelm you nog beminnen?
Hij-you-die-mij-wien-ik! ('s mans news wordt purperrood),
Wien ik (hij blaast) mijn huis (hij vloekt) mijn ooren
sloot!
Die adder, die mijn eer, de mijne heeft geschonden?
Beken maar, 't is van hem! en — 't moet teruggezonden.
XL

Het ranke meisjen bloost en siddert als een riet,
Haar moeder knikt haar toe en fluistert: wanhoop niet!
Geen woord meer van dat prul! zegt de oude heer nog
bevend.
Maar daar ik meen dat, trots die toespraak zoo wellevend
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En minzaam, vrienden, gij, de scene die gij hoort,
Toch niet verstaan kunt, zal ik daadlijk met een woord
U brengen op 't terrein van die familiezaken:
Dan moogt ge tevens met de dochter kennis maken.
XLI.
Het is een meisjen zoo charmant en zoo pikant,
Zoo allerliefst lief en zoo gloeiend amusant,
Dat ik ('t is nu misschien een jaar twee, drie geleden,
En sinds dien tijd aanbad ik andre lieflijkheden!)
Dat ik soms dagen lang en menig langen nacht,
Dat vraagstuk der natuur, dat raadsel overdacht
En peinsde, als Bogaers in zijn onvergeetlijk „Truitjen" :
Hoe drommel! kwam zoo'n aap aan zulk een geestig
spruitjen?
Gij kent rnijn hoorders, niet? gij kent Luilekkerland?
Gij weet hoe de arme dwaas, die aan dat zalig strand
Des levens zorg en smart wil vlieden en vergeten,
Eerst door een Rijstberg heen moet worstelen en eten? —
Die Berg is de oude heer, het meisjen is die kust;
Wie Naar aanbidden dorst, moest voor zijn zoeten lust
Heen bijten door Papa! dat werk was niet vermaaklijk,
Een berg van rijstenbrij was haast nog wel zoo smaaklijk!

Ja, schoon hier alles veinst, het had niet weinig in
Zich te verdraaijen tot een schoonzoon naar zijn zin;
Dien berg van domme idees en nonsens gantsch te slikken
En niet bij ieder brok van walging haast te stikken;
Te kijken naar zijn lint dat breed door 't knoopsgat stak,
Gelijk te geven of — te zwijgen, waar hij sprak,
Al sloeg hij door op iets hoe dom ook en hoe grievend,
Al prees hij niet „de Tijd", maar erger . . . „'t Letterlievend ."
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xLiv.
Maar, 'k zweer u, 't lieve kind was wel die moeite waard !
Ook hadt gij haar niet lang en strafloos aangestaard:
Was de oude Gek een Draak, zij wekte in 't minnend,
[harte
Een ridderlijke drift, die alle draken tartte!
Maar zoo de Hugoos en Tancredoos van weleer
Een draak, een burg, een land bevochten voor hun eer,
En voor een blaauwe sjerp... gij mocht een kaartjen spelen
En met een monster van verveling u vervelen!
XLV

De jonge schenker van de go'den bracelet
Had zich om de eedle maagd gewaagd aan al die pret.
Reeds op haar eerste bals was hij haar liefste aanbidder,
En schoon de Ridder had bepaald dat slechts een Ridder,
Van de'echten stempel, eens zijn schoonzoonwordenzou,
Toch had een knaap die liefst geen ridder wezen wou,
Na duizend moeilijkheen in 't eind acces gekregen,
Vooral omdat Mevrouw hem hartlijk was genegen.
xLvi.
Hij had met nooblen zweer to Leiden gestudeerd
En was op theses en vernuft gepromoveerd.
Het corpus juris had zijn geest hem niet ontnomen,
Hij -leefde van zijn geld en van zijn zoete droomen,
Hield veel van vaerzen, ale en oesters en muziek,
Was niet vervelend en toch ver in politiek,
En twee en twintig jaar, 't geen schoonpapa deed zeggen,
„Dat hij den ouden mensch nu spoedig of moest leggen."

Een week lang hield mijn vriend zijn leven reedlijk uit,
Kwam zeven maal en had het zeven maal verbruid.
Mevrouw maakte alles goed, het lieve kind souffreerde,
En hij, schoon de oude Draak hem „gloeiend embeteerde,"
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Hield zich weer veertien daag vol zelfverloochning goed
En plooide zijn verstand, zijn trekken, zijn gemoed ;
Toch ging de ridder voort hem steeds te chicaneeren,
En brornde: 'k Zal dat heertje' in 't eind wel mores leeren!
XLVIII •

Een schriklijke avond kwam. De ridder knort en kniest,
Omdat hij gruwlijk heeft verloren bij zijn whist
En zoekt een ander om zijn noodlot op te wreken;
Hij vindt dien in mijn held: „O jongen, 'k moet je spreken,
Ik hoor je gaat je soms te buiten . . . . wel verstaan?
Te buiten aan het Rijm? Dat 's dom, dat kan niet gaan,
Zoo krijg je nooit een ... maar dit uurtje' is toch verloren,
Kom, snijd eens op ! ik wil die prullen ook refs hooren."
X L IX •

Toen voer de duivel in des jonglings ziel : „Meneer" —
Zoo spreekt hij, bijtend in zijn lippen, — „Te veel eer!"
De slang silt in zijn hart: her kan geen engel zwijgen,
Ik zal dien dommen dwaas het bloed naar 't hoofd doen
stijgen !
Hij denkt volstrekt niet aan de suites van zijn daad,
Hij heeft zijn wraak in 't hoofd hij aarzelt niet — hij
gaat
Brutaal juist vis-à-vis den Ridder zich posteeren . . . .
En, lieve hoorders, hij vargt aan te deklameeren :
UIT HET LAND VAN COCANJE.
•

Daar leefde — het sprookjen schijnt waar op mijn eer —
Een moedige, goedige koning weleer ;
In zijn zalige jeugd
Had de roem hem verheugd,
Nu woonde hij stil in zijn land van Cocanje,
Hield veel van zijn yolk en nog meer van — champanje.
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2.

Aan tafel bij 't schuimen van d' edelen wijn,
Met makke ministers aan 't geurig festijn,
Sloeg hij dikwijls een ui,
In een lustige bui,
En schreeuwde, verrukt door de flesch die hem lief was,
Dat de eerste minister een olijke dief was!
3.
Hij scheen met die heeren bepaald familjaar,
Vaak zaten ze laat in den nacht bij elkaer,
Met een eerlijken roes,
In een heerlijken soes,
En brachten het verder in snuggere zetten,
Dan 't slimste, dan 't leepste der staats-kabinetten.
4.
Het hof van mijn prins was zoo aardig als geen
Zijn Rijkskanselier was zijn Hofnar meteen:
't Was een schrandere borst,
Hij kwam goed bij zijn vorst,
Want wie zoo bemind als de Heer van Cocanje
Of geestig als hij, bij een beker champanje?
5.
Eens, 't was op een duchtig en kluchtig soupe,
Riep de vorst aan 't dessert: „Eh, via une idee!
O mijn zotskap, mijn Floor,
been mid aanstonds het oor;
Ik zeg u, o puik aller grootkanselieren!
Ik wil al mijn vrindjens met lintjens versieren.
6.
„Ik wacht u op morgen bij tijds aan 't paleis,
Dan trekken we fluks met ons tweetjens op reis,
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Naar den Graaf Cantenac
En den prins van Pauillac,
Etcaetra, 'k zal eerst maar de heeren beschenken
En dan wel mijn stomme Cocanjers bedenken.
7.
„Dat niemand het doel van ons toertjen verklap,
Want dan heb ik eer noch pleizier van de grap!
Floor, we rukken er heen
Met ons beidjens alleen!
En moge, als de vrienden niet wonder verrast zijn,
Mijn hoogheid geen prins en jou zotheid geen kwast zijn!"
8
En d'anderen morgen voor dag en voor daauw,
— De stad was nog stil en de katjens nog graauw —
Daar kwam jolig en vlug,
Met een zak op zijn rug,
Ons rijkskanseliertjen, de bloem aller gekken
Met aardige deuntjens zijn Majesteit wekken!
9
Een vloek en een zucht en de Prins stond gekleed,
Gepoetst en gespoord tot den aftocht gereed :
Hij gaf Floor een cigaar
— Allergruwelijkst zwaar —
En 't geestigste paar uit het land van Cocanje
Trok heen na een stevig ontbijt met champanje.
1o.
Maar naauwlijks zit Floorneef nog stevig en vast,
Of Sire roept uit: „Wat is dat voor een last?
Wat behelst, groote mug,
Toch die zak op je rug?"
„Ik ben kanseher," — zegt de Nar — „dat zijn lintjens
En kroontjens en kruisjens voor jou en je vrindjens!"
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II.

De koning werd nurksch, maar hij vond toch per slot,
't Idee niet zoo gek en zijn Hofnar vrij zot,
En het tochtjen ging voort,
Amuzant, ongestoord,
Het zonnetjen scheen en zij zongen en kusten
De lieve Cocanjesche meisjens met lusten! •
12.

Zij naadren de grens al in wilden galop,
Daar krijscht het op eens: „Stop je majesteit, stop!"
En ontdaan en vervaard
Tuimelt Floor van zijn paard,
En rolt op zijn zak: „Ik heb alles verloren!
Genade, genade voor mij en mijn ooren!"
13 •

De koning verschrikte, werd rood en werd bleek:
„Wat leelijke zotskap, wat? Spreek of ik steek
Deze dolk, domme dwerg,
Door je been en je merg . . ."
— „Och," snikt hij, „Sint Jozef! hoe kon het gebeuren,
Heeft Sire te met niet mijn zak hooren scheuren?
14.
„Om duidlijk te spreken, genadige vorst.
Die zak, vol met ridders, zoo dapper getorscht,
Hij is le &g als mijn hand!
Als de schatkist van 't land!
We hebben zoo holderdebolder gereden . . . .
Kijk, alles is hier door dit gaatjen gegleden."
15.
De goedige koning keek donker en zuur,
Maar hield zich niet goed op den duur bij 't figuur
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Van den rollenden Nar,
En hoe bitter en bar
In 't eerst ook zijn vorstlijke stem had geklonken,
Hij had in zijn hart al vergeving geschonken.
16.
„Mijn Rijkskanselier, zijn uw tranen oprecht? . • •
„Ze zijn," snikt de Hofnar, „als paerlen zoo echt." —
— „Nu rijs op dan en vlug
Naar de stad maar terug!
De zak weer gevuld in het land van Cocanje . . . .
Betaal onderweg voor je straf mijn champanje!"
17.

De reis ondertusschen van 't hoofd van den staat
Was lang in Cocanje bekend en bepraat;
Och geheimen meestal
Zijn publiek overal;
Maar meer nog! op markten en straten en wegen,
Alom kwam men lintjens en ordetjens tegen.
i8
Die had het bekoorlijk, verlokkend sieraad
Gekocht van een food of een beedlaar op straat,
En die vond het op weg,
In een goot of een heg;
Die liep er met drie, die met zes, die met negen;
Een vierde weer had het door vrouwlief gekregen.
19.
Die kreeg het uit achting kadeau van een vrind,
En die zocht zich blind om een leeuw en een lint;
't Werd besteld en gezocht
En geruild en verkocht . . . .
De knappen, die 't vonden, zij lachten en dachten,
Het best is den afloop van 't grapjen to wachten.
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20.
„De koning keert weer!" roept de faam door het land,
De Riddertjens raken geducht in den brand.
Maar een oud-advokaat
Gaf hun eindlijk den raad,
Naar 's rijks kanselier met de vondst zich te wenden,
Of — franko 't kleinood naar de hofstad te zenden.
21 •

De koning keert weer, nu bekend en begroet,
Men joelt op zijn weg en men wuift met den hoed:
Daar op eens door 't gemeen
Dringt een manneke heen,
En legt aan den voet van den vorst van Cocanje
Twee starretjens neer en — een rolletjen franje.
22.

En

Sire, geroerd van zoo'n eerlijken borst:
„Voor u!" — roept hij uit — „een geschenk van uw
[vorst!
Hob het vrij, goede vrind,
En blijf steeds welgezind . . ."
Maar pas is die uitslag, zoo gunstig, vernomen,
Daar krielt het van eerlijke luidjens bij stroomen.
23.
De goedige koning bleef goed en roijaal,
Trakteerde de zaak op een vorstlijke schaal,
En de rijkskanselier
Had een gloeiend pleizier,
Men dronk hem ter eer alle dagen cham.panje
En 't feest nam geen end in het land van Cocanje.
24
De wijzen alleen bleven stilletjens t' huffs
n hielden zich of van het vrolijk gedruisch,
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En zij kermden: „Helaas,
Zijn de menschen toch dwaas!
Kan de eer door het toeval ook zotten geschonken.
Het hart van den eerlijken wijsgeer ontfonken !"
25
Daar leefde — het sprookjen schijnt waar op mijn eer —
Een moedige, goedige koning weleer,
En op aarde geen rijk
Eens het zijne gelijk!
Nu ligt alles stil in het land van Cocanje,
Al prijken er velen met lintjens en franje!

L.
'k Weet niet hoe mijn poeet dit lied ten einde zong,
Ik weet nog minder hoe de Ridder zich bedwong,
(Tenzij de schrik 's mans tong en voet en vuist bleef
kluisteren!)
En naar 't ondeugend rijm ten einde toe icon luisteren.
(Ook, onder ons gezegd, des jonkers schalke zang —
Ik heb aan 't vaersjen part noch deel — is veel to lang;
Heet dat een liedtfen! doch zijn geest was pas aan 't bloeien.
En vreemd nog in de kunst van schikken, sparen, snoeien !)
LI.

Maar 'k weet, dat zoo op slag het ridderlijke vat
Nu, als een zwermpot, uit elkander was gespat;
Als hij subiet het een en 't ander had gekregen
En stikkend in zijn toorn voor eeuwig had gezwegen,
Of — als due d' Alva — in zijn woede 't ridderkruis —
Bedenk wat razernij ! — vertrappeld had tot gruis,
Als hij den zanger van Cocanje half verscheurd had,
Waarom der Musen koor zich zeker dood getreurd had:
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LII.

Het had mij niemendal verwonderd, maar 'k geloof,
De man was niet recht op de hoogte en ietwat doof.
't Liep zonder manslag of ten minste, en minder kluchtig,
Hij keek bij elk koeplet slechts meer enmeerwraakzuchtig,
En werd eenvoudig dol op 't einde. Raadloos stond
Hij eerst een heele pons genageld aan den grond,
Verbeet zich, nam een air, een pose, en dekreteerde:
(Terwijl zijn knoopsgat hem gedurig inspireerde)
LIII.

„Gij zijt to nietig voor mijn gramschap, kleine kwast,
Gij waart mij al sinds lang een gruwel en een last !
Nu is de mate vol: gij zult mij zeer verplichten
Met nooit uwwandling meer hier naarmijnhuisterichten."
Ziedaar een zeker beknopt, fatsoenlijk résumé
Van 's mans welsprekendheid. De knaap kreeg zijn
conge,
De Ridder kreeg — de koorts en Tend zag hij Narren,
Die sprongen om zijn hoofd met zulke ridderstarren!
LIV •

Bezint eer gij begint : de grieve volgt de grap.
Mijn held kreeg ras berouw van zijn vermeetlen stap ;
Ach had hij nog een pons gestreden en geleden,
Die strijd waar thans bekroond met duizend zaligheden!
Hij schreef den dag daarna een mooijen brief; —
Mevrouw
Beloofde voorspraak en zijn meisjen bleef hem trouw .. .
Maar de oude heer kreeg bij zijn naam alleen congestie
En wou — als Oostenrijk — niet hooren van amnestie!

De zachte politiek van de allerliefste vrouw,
De zuchten van de min, de tranen van 't berouw
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Vermochten niets: hij moest zijn ridderlintjen wreken
En wou mijn armen vriend niet hooren, zien of spreken.
't Was nu een jaar geleen; dees kwijnde van verdriet
En zag in al dien tijd zijn sweetheart bijna niet.
Alleen 't vertrouwen op haar moeder deed hem leven,
Die als zij d'arme zag nog altijd hoop bleef geven.
LVI.

Begrijpt gij nu waarom die gouden bracelet
Den vader zoo in vuur en vlammen had gezet?
't Kadeau was op zich zelf ook taamlijk onverstandig,
Maar minnaars, vrienden, zijn ook meestal vrij onhandig,
En zoo ligtvaardig, dwaas, vermetel, onbedacht,
Als ik of mijn verhaal, dat iedren form veracht,
En dat mij mettertijd ook wel eens op kon breken,
Als 't, op den keper, door de heeren wordt bekeken . . • .
Lyn. 1
Maar dat 's van later zorg! Nu . . . . is het Sint-Niklaas,
En — 'k boor reeds in den gang dunkt mij een vreemd
geraas,
lets, als 't rinkinken van een keten. „Ilij zal 't wezen,"
Staat in het schichtig oog van 't jonge yolk to lezen.
Toch houdt zich ieder taai en zucht : „Ik ben niet bang."
„Courage!" roept een oom, en 't Sint-Niklaas gezang
Wordt aangeheven met veel trillers in de toontjens,
Veel blikken naar de deur, veel lelies op de koontjens.
'In 1852 (zie de noot bij koeplet XXX hiervoor) het tweede
koeplet van het fragment; aldus beginnende:
Een schrikkelijk gelui verkondigt Sint-Niklaas,
En in de marmren gang hoort men een vreemd geraas,
lets als 't rinkinklen van een keten. „'t Moet zoo wezen."
Overigens gelijk.
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De drift intusschen van den Ridder is bedaard,
Schoon hij nog woedend sours naar zeker doosjen staart,
Daar ginds apart gezet. De drukke kindren krijgen
Allengs weer de overhand na 't pijnlijk spannend zwijgen,
Gevolgd op vaders speech. Ons meisjen houdt zich goed
En schept in moeders blik haar hoop, haar kracht, haar
moed
En 'k zie de laatste wolk van 't dierbaar feest verdwijnen
Nu 't uur genaakt waarop de bisschop zal verschijnen.
Luc. 1
De keten rammelt nog en vreeslijk luidt de bel,
Een stem bromt in den gang : „Is alles hier nog wel?"
Of zoo iets. Dan op eens hoort me'aan de zaaldeur kloppen
En eensklaps is de grond met krieken, mang'len, moppen,
Bonbons en ulivels bezaaid. De kleine schaar
Vliegt henen van de deur en dringt zich bij elkaar
En staat verlegen op de vingertjens te knabbelen,
En durft in d'eersten schrik niet opzien en niet grabbelen.
L X.

De deur slaat open en Sint-Nikolaas treedt in,
Al grommiend in den baard, die afstroomt van zijn kin;
Een masker voor 't gelaat — afschuwelijk van kleuren,
En wel geschikt den moed der kleinen . . . op te beuren;
Een mijter op het hoof d, spits als een suikerbrood,
Een mantel om, de voering buiten, purper rood,
En ruim voor zes, een groenen reiszak in de handen,
't Land van belofte en zoeten koek en . . . slechte tanden.
1 In het fragment van 1852 het derde koeplet, met de navolgende afwijkingen: De keten rarnmelt door en altijd luidt de bel.
Achter kloppen enige puntjes. Voor En eensklaps: En tevens; voor
bij elkaar: op elk der.
Het fragment bevat verder de nu volgende koepletten LXLXXII, en wel zonder enig tekst-verschil.
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lxi.
„Schuift jongens" — zegt Mevrouw — „bij 't vuur den
zorgstoel aan,
Want de oude man heeft veel vermoeinis uitgestaan."
Dan, hoorders, volgen al die sprookjens, praatjens, vragen,
Die ge u herinren zult van uit uw kinderdagen:
Of daar gezorgd is voor het oude, graauwe paard,
Waarmee de brave Sint zijn toer maakt over de aard',
En: u komt zoo uit Spanje? u zal de koii wel hinderen?
En: heeft u ook een gard? en: houdt u veel van kinderen?
lxii.
Hebt gij op Sint-Niklaas, gij hooggestropte vriend
En hoorder, ooit een gard gekregen of verdiend?
'k Vraag dit alleen om u een kompliment te maken:
Men zag de knapste lien toch meest als dwaze snaken
In 't lieve leven debuteeren; ja 't verstand
Is vaak de rijpe vrucht van de allerwildste plant.
En „o zoo'n achtbaar man, zoo'n knap, lief mensch, zoo'n
Engel",
Is meestal opgebloeid uit . . . „o zoo'n barren bengel !"

Gij glimlacht niet, hoe nu? Gij schudt den kreeglen kop :
Gij mompelt : „dat is flaauw! wie haalt die dingen op?
't komt niet te pas!" — aha, meneer is 't al vergeten?
Meneer wil liever van zijn lieve jeugd niet weten;
Meneer verdiende nooit een gard en steeds een prijs,
Ja, was als kind en knaap reeds deftig, groot en wijs;
Meneer is nimmer jong en dwaas geweest te voren,
Maar met een rok, een bril en parapluie — geboren.
Lxiv.
Zoo zijn er, ja! — Enfin, vergeef mijn lossen toon,
Of geef mij, zoo gij wilt, mijn welverdienden loon:
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Zeg eens bijvoorbeeld — om u schrikkelijk te wreken, —
Dat uit mijn keuvlen u zeer duidlijk is gebleken,
Dat ik de eerwaarde School der Ouden snood verliet
En ver en verder dwaal van 't klassisch rijksgebied .. .
Zeg dat er geen geluk is voor dien dwaas te vinden,
Die voor 't ontbijt zich niet met de oudheid op kan winden !
LXV.

Bah! zie eens aan, hoe ik van woede nu verbleek;
Niet, wijl ik bang ben voor wat laster of een steek:
Maar, voelt ge? een wanbegrip kan mij tot wanhoop jagen,
En t is een wanbegrip uit overgrootvaers dagen,
Dat niets klassiek noemt, dan wat oud is, overoud,
En oudheid en klassiek voor „Siam's tweeling" houdt.
o Lieve eenzijdigheid! — ik zweer u, dat klassiek is
Al wat gezond en waar, bevallig, geestig, chiek is.
lxvi.
Die kindren zijn klassiek: zie op, zij scheppen moed,
En brengen een voor een aan Sint-Nikla as hun groet:
Die zegt een vaersjen op, een ander kent de na men
Der maanden uit zijn hoof d, een derde doet examen,
Een vierde spreekt wat fransch, een vijfde reciteert,
Met gesten van papa, een fabel versch geleerd;
En elk, als zijn talent en deugden zijn gebleken,
Mag bei zijn hand] ens in den groenen reiszak steken.
lxvii.
En dat is óók klassiek, hoe diep zoo'n kleine man
Zijn grijpers in een zak met lekkers domplen kan,
Nadat hij juist zoo pas het ouderhart mocht zalven
Met vrome vaerskens van Hieronymus van Alphen.
Hieronymus is hier 't volmaaktst epitheton,
Zoo juist en schoon als geen Homerus ooit verzon;
Voorts wil ik verder van Van Alphen liever zwijgen . . . .
Om 't vrouwlijk Nederland niet aan den hals te krijgen. 1
Zie de Aantekening van de Dichter zelf achter 't Gedicht.
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Lxviir. 1
En nog klassieker is die knaap, die, hooggekleurd,
Ginds — bij den schoorsteen — staat te wachten op zijn
beurt,
En met een lachjen, meer dan Cicero weisprekend,
Zijn mouwtjens stillekens wat opstroopt, en berekent
Of niet zijn kleine hand, die hij zoo schalk bekijkt,
Meer dan zijn broer, die nu zich uit den zak verrijkt,
Zou kunnen halen ... schoon hij 't tevens aan wil leggen
Dat niet te veel valt op zijn gulzigheid te zeggen.
LXIX

'k Voorspel dat uit dien knaap een braaf, fatsoenlijk man
Zal groeien, een die juist zijn voordeel vatten kan,
Maar nooit zijn goeden naam te grabbelen zal gooien . . .
Die, met verstand, gelaat en hooding weet te plooien,
Een eenmaal in den zak der groote maatschappij
Zal tasters, met beleid, heel netjes en .. heel vrij !
Die . . . maar wat druk gejoel en opgewonden zangen ,
Die daar op eens 't verhoor der lieve jeugd vervangen? —
Lxx.
De Bisschop strooit in 't rond, en 't jonge yolk vergeet
Zijn laatsten schroom, en schreeuwt en grabbelt zich in
't zweet.
Kijk hoe ze rollen, hoe ze grijpen, gluipen, sluipen.
En alien te gelijk naar 't beste hoekjen kruipen,
Met wt lk een woede, welk een ijver, welk een vuur . . . .
Ziedaar de maatschappij in mooi miniatuur,
Waar ze ook — gij weet het wel — niet minder grabblen
kunnen
En, juist als hier, elkaer geen mop, geen kriek soms gunnen.
In 1852, in het fragment, heeft nog in regel 1 een accent,
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Lxxi.
Die ziet een ulivel een ander eet'em op,
Die gooit zijn broertjen met een halfvertrapten mop
En grist wat beters voor zijn news weg, daar weer tuimelen
en verkruimelen
Zij alien over een, een kraakling
't Begeerde stuk tot niets! Daar houdt er waarlijk een
Zijn jonger zusjen vast bij 't vruchtloos worstlend been;
Al verder ziet ge een heer, die op een vruchtbaar plekjen
Onopgemerkt en stil geniet met hand en bekjen.
LXXII.

Dat zit elkander in den weg en in het hair,
Dat kribt, dat joelt en woelt, dat kwanselt met elkaer,
Als menschen van het yak! 't is hebzucht, woeker, handel,
Drift, ijver, jaloezij om kraakling en amandel,
Als in de maatschappij om aanzien, geld of eer . . . .
De kleintjens krijgen iets — de sterken halen meer,
De slimmen pakken 't in en — 't gaat zoo hier beneden ! —
Die eindlijk 't meest bezit, is nog het minst tevreden, 1
LXXIII.

Zelfs de oude Heer heeft pret. „Wie speelt er dan toch
voor?" —
Zoo fluistert hij, half luid, zijn wederhelft in 't oor —
„Kijk, kijk, ik heb pleizier, zoo is 't de moeite waardig,
Hij doet het naar mijn zin, 't is waarlijk zoo heel aardig."
Glimlachend zegt Mevrouw: „Ik weet het zelf niet, maar
Ik denk wel juist zoo als ge weet, verleden jaar . . . ."
Zij blijven verder nog een oogenblikjen fluisteren,
Maar 'k zal er enkel uit diskretie niet naar luisteren.
Lxxiv.
De reden, waarom onze ridder Sint-Niklaas
Zoo vreeslijk aardig vond, is ook al vreeslijk dwaas:
1

In het fragment van 1852 volgt na dit als besluit koeplet
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't Was, primo, wijl de man, zijn gantsche rol door, gromde,
Voorts, bij veel lievigheen, veel zedelessen bromde
In dezen trant: Zorg dat je groot wordt, kleine vrind!
Dat jij je vader eens tot eer verstrekt, lief kind;
Wees dankbaar dat je zulk een vader hebt gekregen;
Wees steeds gehoorzaam en — wanneer hij spreekt — gezwegen !
LXXV.1
Die taal deed niet alleen het jonge volkjen goed,
Maar ook het vaderlijk en ridderlijk gemoed.
Intusschen, hoorders, daar de liefelijkste zaken —
Helaas mijn jonkheid ook! — eens aan Naar einde raken,
Het grabblen is gedaan en de onuitputbre bron,
De groene reiszak vol van zoetheen en bonbon,
Is eindlijk leeggestroomd. Toch zie 'k de kindren smachten
En kijken — of ze nog een kleinigheid verwachten.
LXXVI.

Ik zou haast zweeren dat ook gij nog iets verwacht
En wou wel weten wat ge er eigentlijk van dacht:
Zeg, waart gij zoo attent bij 't vlechten van de draden,
Dat gij de ontknooping van 't verhaaltjen al kunt raden?
Neen, schalke vrienden, neen, het klinke vrij pedant,
Maar de afloop, waarlijk, gaat ver boven uw verstand,
En boven 't mijne! ja, de Hofnar van Cocanje
Verzon zoo'n zotheid nooit, bij 't bruischen der champanje
1 In het fragment van 1852 is dit koeplet het laatste, gewijzigd
aldus :

Intusschen Lezer, die, met kinderlijken geest,
Vol souveniertjens mij gevolgd zijt op dit feest,
Intusschen, dat op aard de liefelijkste zaken — Etc.
Nog staat voor Het grabblen is gedaan: loopt ten eind.
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LXXVII.

De grijze Bisschop richt zijn oude stramme leen
Van uit den leunstoel op : „Gij zijt vast heel te vreen,
Mijn kindertjens, niet waar? Ik zal 't nog beter maken,
'k Heb nog een kleinigheid die wel zoo goed zal smaken;
Ja! 'k bracht voor elk van u ook een kadeautjen mee,
Dat 'k op mijn reizen kocht, ver over land en zee;
Maar dan is 't ook gedaan! want 'k moet aan al de hoeken
Van deze groote stad nog lievertjens bezoeken."
LXXVIII.

Terwijl hij, grommend steeds, die zoete woorden sprak,
Verscheen voor 't oog der jeugd een tweede groote zak
Van onder 't breed gewaad : de vuurge kleintjens stonden
Te happen naar 't kadeau met open rozenmonden.
Toen, van den jongste of aan, kreeg ieder, een voor een,
Een keurig pakjen uit Bien zak der heimlijkheen,
Waarop „van Sint-Niklaas" of zoo iets stond geschreven
En waarvoor elk een hand, een kus moest durven geven.
Lxxix.
Het waren al te maal surprises, wel bedacht
'Door 't zusterlijk vernuft, licht in een bangen nacht,
Als peinzende aan denvriend dien'tlothaarhad ontnomen,
Zij heul en balsem zocht voor al te bittre droomen.
Rijk werd haar moeite door der kindren vreugd beloond,
Door vruchteloos gezoek en dwaze drift bekroond :
Zij zochten soms zoo lang terwijl zij „'t moois" nietvonden,
Als ik, toen 'k r en x moest zoeken voor mijn zonden!
Lxxx
De zak is nog niet leeg, de klucht niet afgespeeld.
De grooten worden na de kleintjens nu bedeeld;
Elk krijgt een pakje' en wordt verrast, een Oom en Tante,
Een dito — dito; toen . . . . de fransche gouvernante,
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Van wie 'k tot nu toe zweeg, alleenig voor mijn rust,
Want, ik verzeker u, ik had haar graag gekust . . . .
Ach kende zij 't Hebreeuwsch, ik zou dat schatjen vragen
Mij les te geven in de taal van Abrams magen!
LXXXI.

De beide jongelui van straks, Minerva's kruis,
De lieve dochter en de brave vrouw van 't huis,
Elk had zijn deel in 't feest. Toen, hoorders, bleef ten
leste, —
Let op, want ik bewaar voor 't laatst het allerbeste —
Toen bleef er in diem zak des heils, die op een stoel
Geheel was uitgepakt te midden van 't gejoel,
Nog over — een surprise, een klein, wit, aardig pakjen!
Zeer netjes toegemaakt, mijn hoorders, met een lakjen!
LXXXII.

„En dat's nu voor Papa !" zegt Sint-Niklaas, „'k heb de
[eer
Op uwer kindren feest, gestreng en edel Deer,
Dit klein bewijs van dank voor 't lief onthaal genoten
Van u en de uwen, van de kleinen en de grooten,
aan te bien! bewaar 't in voorspoed en in vree,
Versmaad dat kleintjen niet, en geef me uw vriendschap
mee."
De stem des Bisschops scheen te trillen and er 't spreken,
Als schroomde hij in ernst de kennis af te breken!
LXXXIII.

Des Ridders voorhoofd werd beneveld door een wolk,
Dat hij behandeld werd precies als 't jonge yolk;
Hij vond het eigentlijk heel naar en kinderachtig,
En zulk een wijs van iets te geven vrij omslachtig;
Hij dacht, het ding was een surprise van zijn vrouw,
En hield zich eerst of hij het straks wel oopnen zou .. .
Maar kom, hij wil de vreugd van avond niet verstoren,
Het lakjen vliegt er af en — opent thans uw ooren!
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lxxxiv.
Ja opent de ooren! neen, mijn vrienden stop t, ze dicht!
Vlucht hoorders, vlucht van hier, verbergen we ons gezicht !
Ik heb een ridikuul zoo gruwlijk te openbaren,
Dat ik nog hier mijn vaers, mijn plan, mijn man liet varen,
Zoo keeren mooglijk was, zoo mijn geheim niet sprong,
Niet brandde en gloeide en beet op 't puntjen van mijn
tong!
Zoo 'k niet mijn groot Paskwil ten voeten uit wou teekenen
En met de waarheid en de domheid of moest rekenen!
lxxxv.
En zoo ik nu al zweeg en wierp dit prul in 't vuur,
Toch kwam 't geheimpjen uit en — ter onzaalger uur!
Het baat vorst Midas niet of hij met duizend zorgen
Zijn akelige kwaal geheim houdt en verborgen . . . .
Wat fluistert daar in 't veld? ZOO zouden vroeg of laat,
Waar onze Held passeert, de keijen van de straat,
De winden over 't plein dien schrikbren kreet doen hooren :
Die man is ridikuul, die man heeft ezelsooren!
LXXXV I.

Dies, 't vonnis is geveld, daar niets den dwaas behoedt :
Hij worde ridikuul van top tot teen! Grijpt moed
En luistert ! Als ik zei, de Ridder brak het lakjen,
Verscheurde de' omslag toen en vond — een ander pakjen.
Maar op dat pakje' een brief, een brief aan zijn adres,
Met al zijn namen (drie) en al zijn titlen (zes),
En op dien brief een lak met een hoogaadlijk wapen,
Dat hij een heele poos verbluft stond aan te gapen.
LXXXVII.

„Die brief, die hand, dat schrift, dat lak, dat wapen,
't is • • •
Het schijnt me, neen, ja, toch! ik heb het zeker mis . ."
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Hij kan — is 't hoop of angst of drift? — met moeite
spreken.
Hij durft het aadlijk lak zoo maar niet openbreken
En vraagt een schaartje' — en knipt met sidderende
hand
Het heilig zegel los aan de' een' en de' andren kant ;
Hij rolt zijn blik in 't rond en leest op ieders wezen,
Maar vindt geen antwoord en besluit den brief to lezen
LXXXVIII.

Een groote stilte daalt en heerscht op ons tooneel ;
Een ieglijk houdt zijn vraag, zijn uitroep in de keel;
De Ridder, door een kring van elastieke nekken
Omgeven, plooit vergeefs zijn gedgiteerde trekken.
Hij schuift ter zijde, alleen, ontvouwt zijn brief, verteert,
Verslindt dien met zijn oog en — wat den stumper deert?
Stokstijf, bewegingloos, kranzinnig blijft hij staren,
Pal — als de huisvrouw Loths, het puik der zoutpilaren!
LXXXIX.
Zijn oog is opgesperd, zijn mond gaapt wij der dan
Een kostschooljongen voor een beafstuk gapen kan!
Zijn adem stokt, zijn pols houdt halt, zijn edel wezen
Is gantsch verbouwereerd : die brief heeft hem belezen.
Zeg, is die man verstomd, verplet door vreugd of rouw?
Dat weten wij nog niet ! of liever gij ! maar 't zou
Te wreed zijn, zoo 'k nog lang thans met uw aandacht
spelend,
Bleef draaien om hem heen . . . 't Werd ook bepaald vervelend !
xe.
Daar komt beweging in den zoutklomp. Met zijn hand
Zich krabbend in zijn pruik: „'t Gaat boven mijn ver-

stand
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Maar 't is zoo, 't moet zoo zijn!" — En van zijn vreugd
bekomen, —
't Was vreugd die dus hem trof terwijl de levensstroomen, —
Want o hij was verjongd, hij leefde meer dan ooit,
Meer dan een Bruigom voor zijn jonge Bruid getooid ! —
Terwij1 dan 't bloed weer bruischt door de'aardschen
tabernakel,
Geeft hij ons, andermaal, een ongezien spektakel.
XCI.
Een straal van vreugde en trots bezielt zijn road gelaat,
Hij blinkt en schittert als de jonge Dageraad,
Hij glimt van vreugd. Hij gaat met lachjens van genoegen
Zich weder in den kring van zijn familie voegen.
Nu roept van alle zij het ongeduld : Wat is 't?
Wat was 't? Wat zou 't? „Ja, ja, wie dat eens wist ! —
Maar kom gij zult het zien." Hij gliinlacht zeer hoovaardig,
En vreemd : „Hm - hm - die brief, die was zijn port wel
waardig".
xell.
— „Komt allen om mij heen !" Terwijl de Ridder sprak,
Ontknipte hij met drift het derde en laatste lak
Aan zijn surprise en vindt — een smaakvol vierkant
doosjen.
„Wie durft dat open doen?" Zoo vraagt hij, met een
bloosjen
Van stomme lievigheid. „Ik smeek u om die eer,
Ik die u 't pakjen bracht, ik hooggestrenge Heer !"
En Sint-Niklaas, dien wij schier uit het oog verloren
Door 't Sint-Niklaasgeschenk, treedt eensklaps weer naar
voren.
xem.
„Wel ja, dat's aardig !" — zegt de Ridder — „goed bedacht !
(Straks hoor ik wel hoe gij het toch hebt meegebracht !")
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Hij keek gedurig naar Mevrouw, als wou hij zeggen:
„Ik weet van u dat gij mij alles uit zult leggen
— Op 't oogenblik." Nu had de man het veel to druk,
Hij kon niet denken in den roes van zijn geluk,
Ook heerschte er zulk een drift en spanning bij de scharen,
Dat verdre praatjens hier bepaald onmooglijk waren.
xciv.
De Held staart in het rond met kalme majesteit,
En ieder is, als gij, op alles voorbereid.
Een oogenblik, nog een en — 't doosjen is ontsloten . . . .
„He," roept uit eenen mond de kring der huisgenoten,
„He !" roept de Bisschop enblijft stomverwonderd staan,
He!" valt de Ridder in en valt op 't doosjen aan....
En o, voor mij, die weet wat ieder „he" beteekent,
Zijn, hoorders, al die „he's" hartbrekend en welsprekend.
xcv.
In 't oog des Ridders welt een groote vreugdetraan;
Hij ziet zijn vrouw, zijn kroost, zijn knoopsgat teder aan,
Dan strekt hij de armen uit in theatrale ontroering
En
als een slecht akteur in tragische vervoering —
„Dees dag — zoo barst hij los — blijft onvergeetlijk
schoon!
„Hoor, ik ben kommandeur! kiik, van den Eikekroon
En hij drukt alles aan zijn rok, zijn vrouw, zijn zoontjen,
Zijn dochter, broer, neef, nicht, en 't meest zijn
Eikekroontjen!
XCVI.
De groote kommandeur zijgt in een armstoel neer.
Hij was kapot van zooveel vreugde, zooveel eer,
En met zijn dier kleinood nog beter in zijn nopjens
Dan met hun suikergoed mijn blonde kinderkopjens!
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Ik kan met dezen Leeuw nu doen al wat ik wil,
Zijn rijkdom maakt hem zacht, zoetsappig, lief en stil,
Hij laat zich eindloos, als een lam, feliciteeren . . .
Ik wil oprechter zijn — ik zal hem kondoleeren.
XCVII.
Toen eindlijk iedereen in 't breed of in het kort,
Een oom, bijzonder vol, het hart had uitgestort,
Toen de eerste roes der vreugde een weinig was geweken,
Toen 't snuisterijtjen nog wel twintigmaal bekeken,
En daar bepaald was dat onmiddelijk de faam,
Bij monde van vier knechts, den versch gekroonden
naam
Des nieuwen kommandeurs aan al zijn riddervrinden
Zon gaan verkonden naar de hoeken der vier winden;
XCVIII.
•
Toen een der kindren op zijn vingers was getikt,
Die — heilge onnoozelheid! — aan 't kruisjen had gelikt;
Toen Sint-Niklaas op nieuw zijn recht had laten gelden,
Om 't kommandeurskruis vast bij 't ridderlint te spelden,
Op is mans doorluchte borst; toen hij een groot kwartier
Zich zelf bewonderd had met kinderlijk pleizier:
Toen sprak hij nog eens tot zijn vrouw: „'k Word ongeduldig
Mijn schat ! Gij zijt mij nu een explikatie schuldig."
XCIX.
't Is treffend dat de man, als bij instinkt, zoo wist
Dat hij te doen had hier met vrouwelijke list,
En zoo gedwee zich onderwierp: mijn eedle Heeren,
Laat ons dit groot geheim bescheiden respekteeren!
Eenvrouw die zulk een dwaas door fijnverstand regeert,
Is waardig dat Naar wil en wijsheid triomfeert;
Zw. Herdr., 21, 4e dr.
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Zij liet den man volstrekt niet dansen naar haar pijpen,
Maar wist hem enkel in zijn zwakste zwak to grijpen.
C
•

Let op: zij knikt en blikt haar Egae vriendlijk aan
En zegt : „Ik heb misschien uit hartlijkheid misdaan
En — uit — nieuwsgierigheid — maar zoudt gij 't niet
vergeven,
Althans op zulk een dag, den blij dsten van ons level]?" —
„Wel zeker, spreek mijn schat !" — Och hoorders, na
dien brief
En 't pakje' annex werd toch de kommandeur zoo lief,
Dat, schoon 'k mijn losse tong met honig had bewreven,
Ik al die poezigheid bier moeilijk weer kon geven!
CI.
„Nu dan herneemt Mevrouw — zeg ik u alles graag!
Van middag bracht men al dat pakjen... uit den Haag...
Gij waart niet thuis. Het kwam natuurlijk in mijn handen,
De port was hoog; ik keek — ik dacht — ik voelde 't
branders,
Hier in mijn wingers — och ik weet niet, wat ik dacht,
Een pakjen uit den Haag ! ? en dan zoo'n hoogevracht .. .
Ik wist dat gij al lang, niet waar? zoo iets verwachtte
En had het lakjen al gebroken in gedachte.
cll.
„Enfin, gij vat, de rest hoeft waarlijk niet verklaard,
Nieuwsgierigheid, helaas, was steeds der vrouwen aart,
Ik heb, gij zijt niet boos ? dus eventjes gekeken . .
Den brief — dat spreekt van zelf — mocht ik niet open
breken .
Maar o ik wist genoeg en maakte een heerlijk plan:
Nu weet ik, riep ik nit, hoe 'k hem verrassen kan
Van avond! welk een vreugd . . ." „Ja vrouwlief ja, 't is
aardig!
0 ik vergeef het u, 't idee was uwer waardig!"
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CIII •

„Ik was in 't eerst nog bang dat ge op de societeit
Gehoord hadt . . ." — „Neen ik wist van niets mijn
lieve meid,
Uw plan is wel geslaagd!" „Nog niet geheel, mijn beste,"
(Let meisjens, let wel op, het mooiste komt ten leste,
Het neusjen van de zalm) „neen waarlijk niet geheel,
Maar geef dat op dit feest, elk in uw vreugde deel,
Dan is mijn plan gelukt ! ik heb niets meer te vragen
En zal u 't eerekruis met meer pleizier zien dragen."
CIV.

Zoo sprekend richt zij 't oog op onzen Sint-Niklaas,
En neemt hem bij de hand : „Vergeef deez' armen dwaas,
fndien ge mij vergeeft !" — „Wat zal ik hem vergeven?
Hij heeft charmant gespeeld, 'k zag 't nooit zoo in mijn
leven!" —
Nogthans de Bisschop, ziet eens aan! zinkt op zijn knie,
En hoorders, met een stem, wier zilvren harmonie
Ons meisjen van daar straks doet blozen en verbleeken,
Vangt hij bewogen aan te spreken en te smeeken :
CV •

„Herken den boetling dan, die neerzinkt aan uw voet,
En vraag, neen vraag hem niet, wat gij vergeven moet,
Vergeet een booze grap, die hij in ernst nooit meende,
Die hij met diep berouw in eenzaambeid beweende,
En schenk hem op dees dag van zegen, roem en eer,
Uw goede vriendschap en — uw lieve dochter weer . . ."
Hij slaat zijn mantel op, zijn hoed is afgevallen,
En — 'k zeg niet wie hij is, want gij herkent hem allen!
CVI.

0 zie dat rijk tooneel! het teerverliefde kind
Vliegt aan haar vaders voet in de armen van haar vrind ;
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De blonde kinderschaar staat lachende verlegen,
Om 't jonge paartjen been, als Engeltjens van zegen;
De moeder juicht nu zij een lang verboden waar
In huis gesmokkeld heeft en zonder 't minst gevaar ;
De minnaar in 't gewaad van Sint-Niklaas verscholen,
Had immers door 't kadeau des vaders hart gestolen?

Wat deed de kommandeur? —Wat zou de stomper doers?
Kon hij zijn hoog pardon nog weigren met fatsoen?
Twee tantes stonden met een zakdoek aan haar oogen
En ieder smeekte en bad in stilte of luid bewogen.
Hij zelf, hij was bijna getroffen, in de war,
't Scheen of hij raad vroeg zoo aan de eene als de andre
star,
En de eerste wrokte nog om 't liedtjen van Cocanje,
Maar 't kommandeurskruis riep : vergifnis en... champanje!
evil'.
Die tweestrijd duurde een poos. De spanning rees ten
top,
Men hoorde hier een zucht en daar een harteklop,
Maar eindlijk door 't geluk en — door de omstandigheden
Verwonnen, roept hij uit : „Nu ja, ik wil 't verleden
Vergeten, dezen dag van roem en vreugd ter eer,
Ziedaar mijn hand, ziedaar . maak geen „Cocanjes"
meer !"
„Nu is mijn. plan gelukt!" — juicht hem zijn gade tegen
En dankte luid haar man en stil des Hemels zegen!
CIX.

Ik zing de weelde niet van 't weer verbonden paar,
Ik zeg niet alles wat zij fluistren met elkaar:
Terwijl haar dankbaar oog bleef op heur moeder staren,
Moest hij het lieve kind nog eens de zaak verklaren:
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Wanneer Mevrouw hem toch haar plan had voorgesteld ?
En wat hij had gedacht? En wat zij had verteld ?
En wie hem had geleerd voor Sint-Niklaas to spelen?
Hij moest van a tot z haar alles mededeelen.
ex.
De gouden bracelet werd uit den donkren hoek,
Waar ze eerst verbannen was door barschen vadervloek,
In eer hersteld. Hij zelf haakt nu het huwlijksbandtjen
Vast om haar arm en kust het hem geschonken handtjen
En stamelt : „God and you!" aan 'tharte van zijnbruid...
„En onze moeder!
roept het lieve meisjen uit —
Wier trouw en wier vernuft dees uitkomst ons bereidde,
En die een Engel was, een Engel voor ons beide !"
exr.
0 vrouwelijk vernuft, zoo onuitputlijk rijk,
Zoo geestig en gevat, geen wijsheid u gelijk !
Ook ik geloof men had zoo'n zotheid met bedreven,
Had men des Ridders kruis aan 's Ridders vrouw gegeven!
't „Virtus nobilitat" zou dan geen parodie,
Geen Laster zijn geweest van wijsheid en genie . . .
En schoon al menigeen die stelling mij betwist heeft,
1k hoil nog altijd vol dat men zich hier vergist heeft!
exir.
Waarmee toch, vraagt ge in 't eind, had onze domme
vriend
kroon der burgerdeugd verworven of verdiend ? —
Helaas, de schijn bedriegt de kleinen en de grooten,
En, schoon de waarheid hier dien schijn heeft uitgesloten,
De man had aanzien, geld en poids; een domme faam
Of een gedienstig vriend verkondde ver zijn naam,
Men had misschien gehoord dat hij een heele baas was . . .
'k Wil toch niet denken dat het voor zijn Sint -Niklaas was !
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CXIII.
De kommandeur vermoeid, kapot van al de pret,
Sliep wel dien nacht niet veel, maar ging toch vroeg
naar bed.
1k laat den stumper zich hier vreedzaam retireeren
En wil hem liefst niet in zijn . . . . droomen poursuiveeren.
Schoon hij den aftogt blies, ging 't feest beneden voort,
Men kuste, lachte en sprak en schaterde ongestoord,
Mevrouw gaf aan 't soupe een fijne flesch . . . . champanje,
En — niemand dacht meer aan het liedtjen van Cocanje !
CXIV.
Heb ik nu lang genoeg met onzen dwaas gespot,
De zoute scherts bekroon, zoo 't mag, een gulden slot !
Want, schoon ik nimmermeer met 's waerelds schijn zal
dweepen,
Toch vrienden, ik word liefst ook niet verkeerd begrepen;
Dus luistert, eer gij licht den armen dichter vloekt,
Die voor zijn ergernis bij u verluchting zoekt,
Die graag aan zotten geeft, wat zotten is verschuldigd,
Maar naast de waarheid liefst de ware grootheid huldigt.
exv.
En dies, o sprekend beeld van Neerlands glorie-eeuw'
Eerwaardig ridderkruis van onzer vaadren Leeuw,
Gegroet op 't ridderhart vol eedlen gloed, vol zaden
Van licht en vrijheid en van mannelijke daden!
Gegroet op de eedle borst waardoor Gods adem ruischt,
Die van welsprekendheid of reine zangen bruischt;
Gegroet op de uwe o trouwe kunstnaar, die de renten
Uw tijd, uw yolk betaalt van godlijke talenten!
CXVI •

'k Heb lief dat eermetaal op 't onverschrokken hart
Des jongen helds die 't kocht met moed, met bloed, met
smart !
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En op de brave borst der burgers, die hun leven,
Hun rust of hun fortuin, hun land ten beste geven,
En op het wambuis van den zoon der Industrie . . . .
Waar maar een harte klopt, een vonk gloeit van genie!
o Vorsten! wat noch goud noch zilver kan betalen,
Doe uw verlichte gunst uw yolk in de oogen stralen!
cxvii.
Maar als in de eeuw des lichts Cotin en Trissotin,
Vadius, Prullius, Quibus, George Dandin,
Harpagon, Pourceaugnac, le marquis Mascarille,
Le bourgeois Gentilhomme et les sots en famine,
Tartuffe en don Juan en weet ik wie of wat,
Trots de eelsten, mee verkondt : Virtus nobilitat !
Dan . . . . o dan rilt in 't graf Moliere's „kil gebeente"
En draait zich rammlend om in 't verre lijkgesteente!
Dan zou men schreien, neen maar lachen, lachen dat
Het als een donker klonk door deze dwaze stad,
Dan, dan vergeet een knaap zijn achttien jonge jaren,
Zijn onbezorgd geluk, zijn vriendelijke snaren,
Dan grijp ik, (want helaas, geen wijzer kwam mij voor)
Een groot karrikatuur, bij ellang ezelsoor,
En zeg hem in 't gezicht dat Neerlands echte zonen
Niet buigen, nu noch ooit, voor zulke lauwerkroonen!
cxix
Helaas ! ik zeg misschien de waarheid — als een kind!
Maar 'k ben Goddank, zóo dom, zoo ijdel niet, zoo blind,
Dat 'k ooit een eenig mensch zal om zijn knoopsgat eeren:
Doch lust het u, als mij, de kwestie om to keeren,
En vraagt gij : of ik, om een groot en eerlijk man,
't Bewijs van adel, zij 't een lintjen, eeren kan?
Dan scheiden wij in vrede, en hoorders, wat verander',
Ziedaar mijn rechte hand, want wij verstaan elkander.
1849.
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AANTEKENINGEN VAN DE DICHTER-ZELF.

KOEPLET LXVII.

Hieronymus is hier 't volmaaktst epitheton,
Zoo juist en schoon als geen Homerus ooit verzon.
Hebt gij wel eens opgernerkt, welwillende, hoe innig sonnnige vOornamen met den geslachtsnaam niet slechts, maar ook
met het individu dat ze draagt, verbonden schijnen? Hoe die
vOornamen, de menschen, als het ware, teekenen en kleuren ?
Kunt gij it voorstellen dat Mr. Willem Bilderdijk bijv. Hieronymus Bilderdijk, of Rhijnvis Bilderdijk zou hebben geheeten? met geen mogelijkheid ! Kunt gij u een George, een Michel
Feith denken, of iets anders dan een Joost van den Vondel ?
een Huig de Groot ? ook een Henri van den Vondel? een Dirk
of Joost de Groot ? Neen, Bilderdijk MOEST Willem, Vondel
Joost, de Groot Huig genoemd worden, en Van Alphen Hieronymus. Daar ligt voor mij in dien naam iets gemoedelijks, iets
zwaars op de hand, iets, hoe zal ik het noemen? iets „de-naarstigheid-die-kinderdeugd-achtigs, " dat bijzonder overeenstemt
met het individu, beschouwd als vervaardiger van ouwe-mannetjens-gedichtjens en van allerlei onaangename, onnatuurlijke J antj ens en Pietj ens, kleine Hieronymusj ens. Het voorgeslacht vergeve mij . . . ik ben terstond bereid toe te geven,
dat er wel vier aardige vaersjens in 't beroemde bundeltjen te
vinden zijn, en een enkel dat subliem is van gevoel. Toch is dat
laatste eigenlijk geen kindervaersjen. Maar vele kinderen van
mijn kennis en ik vinden die gedichtjens in 't algemeen te wijs
en te pedant voor ons, en de zedelijke heldtjens van die gedichtjens min of meer onuitstaanbaar. Wij hebben meer sympathie voor Goeverneur en voor een „Hollandsche jongen"
van Hildebrand. Van zoo een kan iets groeien! Maar wat moet
er worden van zoo'n zoet wijsgeertjen a la Van Alphen? Arm
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kind, arme jongen, gij hebt uwen eisch niet gehad ! Uw spelen
was leeren.
Dit alles neemt niet weg, dat ik Van Alphen bewonder en
liefheb op een ander terrein. Laat de kinderen liever zijn Cantate van buiten leeren dan die kindergedichtjens!
KOEPLET CXVI.

o Vorsten, \vat gem goud of zilver kan betalen,
Doe uw verlichte gunst uw yolk in de oogen stralen!
her zweefde den auteur zeker het puntig dichtjen — op
zijn Roemer Visschers — van den edelen Staring voor den
geest, dat ik niet laten kan even uit to schrijven:
De ster, op de borst van den braven man,
Moest door de wolk van zijn needrigheid stralen,
En wat geen zilver, geen goud mogt betalen,
Daar spreekt de gunst des konings van.
Zoo strekt de brave ten baak voor ons allen!
Maar de ster op den rok van een gek of een guit,
Lokt het regterlijk oog van de rnenigte uit:
Dat schande en spot verplettrend op hem vallen!
Waarlijk, geheel de „Sint-Nikolaasavond" schijnt wel niet
anders dan een uitvoerige kommentaar van deze geestige rege-

len.
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EEN BESCHOUWING
Aan de Sint-Nikolaasavond kan men eens goed zien, dat
het in de kunst niet op het „Wat" in de eerste plaats, maar op
het „Hoe" aankomt, op de persoonlike manier waarop verschillende mensen lets zien en 't laten zien. Het verhaal is hier
al heel eenvoudig een huiselike aardigheid is het, die, in een
of andere kring gebeurd, gedurende een winterseizoen romantiese jonge dames en humoristiese oudjes bezig houdt. Maar
't is op een heel biezondere manier verteld, dat is de zaak.
't Verhaal is dit :
Een tweetal aardige jongemensen had elkaar z'n liefde verklaard, en de ouwe lui hadden voorlopig hun toestemming gegeven.
Hij had met nooblen zwier to Leiden gestudeerd
En was op theses en vernuft gepromoveerd.
Het corpus juris had zijn geest hem niet ontnomen;
Hij leefde van zijn geld en van zijn zoete droomen,
Hield veel van vaerzen, ale en oesters en muziek,
Was niet vervelend en toch ver in politiek,
En twee en twintig jaar.
En
(Het was) een meisje zoo charmant en zoo pikant,
Zoo allerliefst lief en zoo gloeiend amusant . . ..
Het jongemens dan was ook dichter en in deze eigenschap
kon hij moeielik harmonieren met de heel- van 't huis waar hij
zijn liefste uurtjes nu voortaan door zou brengen. Die was min
dichterlik, en, min idealisties, wel overtuigd dat daar toch
K.oeplet XLVI,
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eigenlik niets hogers op de aarde is, dan veel geld te bezitten
en, niet om het geld maar om toegedichte persoonlike waarde,
door een zo groot mogelik aantal mensen gegroet te worden.
En hij had Ook zijn „eigenschap." Ridder was hij van de Nederlandse Leeuw, en —
„Dat is nu juist zijn ford want mijn gelukkig vrindjen
Sprak van ziin geeltjens graag, maar liever van zijn lintjen.
Hij achtte 't lief kleinood, gelijk zich zelven, hoog:
Een onversierde rok in 's mans diepvorschend oog
Was geen gekleede rok ; een mooije dekoratie
Kon altijd reeknen op zijn eerbied en zijn gratie.
Hij keek zijn menschen nooit naar hart of hoofd, maar 't was
Zijn lust te kijken naar het knoopsgat van hun jas;
Zelfs zijn koetsier had, uit zijn diensttijd, een medailje,
En dus een streepjen voor bij 't overige „kanailje".
Hij vroeg nooit : Is die mensch knap, eerlijk, braaf, geleerd?
Maar, heeft hij iets? of wel: Is hij gedekoreerd?
Hij zelf, hij droeg een star, zelfs als hij ziek en thuis was,
Ook op zijn chambre-cloack, zijn over- en zijn huisjas.
De man was op dat punt waarachtig monomaan,
Aileen met ridders kon hij goed nit wandlen gaan. 1
En hoe ging het?
Een week lang hield mijn vriend zijn leven reedlijk uit,
Kwam zeven maal en had het zeven maal verbruid.
Mevrouw maakte alles goed, het lieve kind souffreerde,
En hij, schoon de oude Draak hem „gloeiend embeteerde'
HieId zich weer veertien daag vol zelfverloochning goed
En plooide zijn verstand, zijn trekken, zijn gemoed;
Toch ging de Ridder voort hem steeds te chicaneeren,
En bromde: 'k Zal dat heertje' in 't eind wel mores leeren! 2
In 't eind dan kwam de botsing. Want toen de schoonpapa in spe hem op een avond aansprak over z'n poezie en hem
spottenderwijze uitnodigde van zijn prullaria maar eens „op
te snijden", toen
Voer de duivel in des jonglings ziel. 3
Koeplet XXVI, XXVII, XXVIII.
Koeplet XLVII.
3 Koeplet XLIX.
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Hier kon geen engel zwijgen en — brutaal posteert hij zich
juist vis-à-vis onze Ridder en declameert hem z'n lied Uit het
Land van Cocanje. 't Was het geval van een onbeduidend
vorstje, die er met zijn Rijkskanselier (z'n Hofnar meteen !)
eens op uittrok, om z'n voornaamste vrindjes een ster of een
kruisje te brengen. Dan komt er een gat in de zak waarin de
Hofnar de onderscheidingen meevoert, en straks wemelt het
van luitjes die mooi zijn met een gevonden ridderorde. De moraal luidde:
Kan de eer, door het toeval ook zotten geschonken,
Het hart van den eerlijken wijsgeer ontfonken?
't Lied was straks uit, maar uit was 't ook met het geluk
van ons paartje. De knaap kreeg zijn conge, en wel bleef Mevrouw hun voorspraak, maar de ban werd niet weer opgeheven. Verzoening zou in der eeuwigheid niet mogelik zijn, dat
bleek op de Sint-Nikolaasavond een vol jaar later, als uit een
mysterieus pakket een gouden armband voor den dag kwam
en God and you (wat anders dan de liefdeeed van een dichter?), daarin gegrift, er op gelezen werd:
Wat, „God and you?" — wat, zou die schelm you nog beminnen?
Hij — you — die — mij — wien ik ! ('s mans neus wordt
purperrood),
Wien ik (hij blaast) mijn huis (hij vloekt) mijn ooren sloot !
Die adder, die mijn eer, de mijne heeft geschonden?
Beken maar, 't is van hem ! en — 't moet teruggezonden.
Het doosje werd apart gezet.
Maar — raar kan 't lopen. Ooms en tantes, neefjes en nichtjes hadden zich, als naar gewoonte, die avond om de haard van
onze Ridder verzameld, om er Sint Niklaas te wachten, en de
Bisschop kwam:
De deur slaat open en Sint-Nikolaas treedt in,
Al grommlend in den baard, die afstroomt van zijn kin
Een masker voor 't gelaat — afschuwelijk van kleuren,
En wel geschikt den inoed der kleinen . . . . op te beuren ;
1

) Koeplet XXXIX.
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Een mijter op het hoofd, spits als een suikerbrood,
Een mantel om, de voering buiten, purper rood,
Tin ruim voor zes, een groenen reiszak in de handen,
't Land van belofte en zoeten koek en . . . . slechte tanden.
„Schuift jongens" — zegt Mevrouw — „bij 't vuur den
zorgstoel aan . . . ." 1
De welbekende vragen met beloning en berisping volgen,
en weldra krijgt men het strooien en het grabbelen. Dat kindertoneel (laat ik 't maar alvast opmerken) is van 't mooiste
dat er in de Genestet te vinden is ; men onthoude't:
Die kindren zijn klassiA 2 zie op, zij scheppen moed,
En brengen een voor een aan Sint-Niklaas hun groet:
Die zegt een vaersjen op, een ander kent de namen
Der maanden uit zijn hoofd, een derde doet examen,
Een vierde spreekt wat fransch, een vijfde reciteert,
Met gesten van papa, een fabel versch geleerd:
En elk, als zijn talent en deugden zijn gebleken,
Mag bei zijn handjens in den groenen reiszak steken.
n dat is 66k klassiek, hoe diep zoo'n kleine man
Zijn grijpers in een zak met lekkers domplen kan,
Nadat hij juist zoo pas het ouderhart mocht zalven
Met vrome vaerskens van Hieronymus van Alphen.
En nog klassieker is die knaap, die, hooggekleurd,
Ginds bij den schoorsteen staat te wachten op zijn
beurt,
En met een lachjen, nicer dan Cicero welsprekend,
Zijn mouwtjens stillekens wat opstroopt, en berekent
Of niet zijn kleine hand, die hij zoo schalk bekijkt,
Meer dan zijn broer, die nu zich uit den zak verrijkt,
Zou kunnen halen ... schoon bij 't tevens aan wil leggen
Dat nit te veel valt op zijn gulzigheid te zeggen.
'k Voorspel dat uit dien knaap een braaf, fatsoenlijk man
Zal groenen, een die juist zijn voordeel vatten kan,
Maar nooit zijn goeden naam te grabbelen zal gooien . • •
Die, met verstand, gelaat en houding weet te plooien,
Koeplet LX, LXI.
In 't verband van 't Gedicht komt de klemtoon op kindren.
In 't verband van ens stuk pier op klassiek.
1
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En eenmaal in den zak der groote maatschappij
Zal tasten, met beleid, heel netjes en . . . . heel vrij !
Die . . . . maar wat druk gejoel en opgewonden zangen,
Die daar op eens 't verhoor der lieve jeugd vervangen? —
De Bisschop strooit in 't rond, en 't jonge yolk vergeet
Zijn laatsten schroom, en schreeuwt en grabbelt zich in
't zweet.
Kijk hoe ze roller', hoe ze grijpen, gluipen, sluipen
En alien to gelijk naar 't beste hoekjen kruipen,
Met welk een woede, welk een ijver, welk een vuur . . . .
Ziedaar de maatschappij in mooi miniatuur,
Waar ze ook gij weet het wel — niet minder grabblen
kunnen
En, juist als pier, elkaer geen mop, geen kriek soms gunnen
Die ziet een ulivel
een ander eet'em op,
Die gooit zijn broertjen met een halfvertrapten mop
En grist wat beters voor zijn neus weg, daar weer tuimelen
Zij alien over een, een kraakling ! . . . en verkruimelen
't Begeerde stuk tot niets ! Daar houdt er waarlijk een
Zijn longer zusjen vast bij 't vruchtloos worstlend been;
Al verder ziet ge een heer, die op een vruchtbaar plekjen
Onopgemerkt en stil geniet met hand en bekjen.
Dat zit elkander in den weg en in het hair,
Dat kribt, dat joelt en woelt, dat kwanselt met elkaer,
Als menschen van het vak ! 't is hebzucht, woeker, handel,
Drift, ijver, jaloezij om kraakling en amandel,
Als in de maatschappij om aanzien, geld of eer . . . .
De kleintjens kriigen iets — de sterken halen meer,
De slimmen pakken 't in, en — 't gaat zoo bier beneden ! —
Die eindlijk 't meest bezit, is nog het minst tevreden. 1
De oudeheer zelfs had pret. Z'n pret steeg nog toen de
eigenlike kado's voor den dag kwamen en zelfs de Ooms en
Tantes niet vergeten werden. De pret . . . nam een einde, toen
de „Goed-Heiliginan" zich tot hem wendde en — ook hem z'n
pakje, z'n surprise, z'n aardigheid aanbood.
Maar de Ridder hield zich goed. De wolk dreef wel over zijn
voorhoofd, maar die barstte niet los. Hij verbrak zelf het lakje, hij scheurde de omslag af. Een ander pakje liet zich vinden,
1
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maar daarbij een brief, een brief met al zijn namen, met al
zijn tietels, een brief met een hoogadellik wapen :
„Die brief, die hand, dat schrift, dat lak, dat wapen, 't is . .
Het schijnt me, neep, ja, toch ! ik heb het zeker mis • . . ."
Hij kan — is 't hoop of angst of drift? — net moeite spreken.
Hij durft het aadlijk lak zoo maar niet opcnbreken
En vraagt een schaartje' — en knipt met sidderende hand
Het heilig zegel los aan de' een' en de' andren kant ;
Hij rolt zijn blik in 't rond en leest op ieders wezen,
Maar vindt geen antwoord en besluit den brief te lezen.
Een groote stilte daalt en heerscht cep ons tooneel.
De heilige ontroering van onze man had zich aan allen meegedeeld. En wat was het? Wat bevatte ten slotte het smaakvol, vierkant doosje, dat na 't breken van een derde lak te
voorschijn kwam? — dat de Bisschop zelf verzocht te mogen
openen? Het Kommandeurskruis van de Eikenkroon! En
wie was de Sint uit wiens handen de Ridder nu het geluk van
de Zevende Hemel in het doosje besloten, ontvangen had? De
dichter van het Lied van het Land van Cocanje!
Het pakje was 's middags uit Den Haag gearriveerd, en
Een vrouw is duizend mannen te erg, —
dat is hier andermaal gebleken. De wolk dreef over, en toen de
berouwhebbende boeteling daar neerzonk aan de voeten van
de nieuwe kommandeur en alles, de tantes met de zakdoek aan
de ogen, meesineekte en bad, toen vertederde ook z'n steeds
wrokkend hart, en de gouden bracelet werd uit de donkere
hoek gehaald en er werd vergiffenis geschonken, en champanje
In deze volgorde doet een verhaal als dit, zijn gewone ronde,
en de romantiese minnaar is er natuurlik de held van. Hoe
pakt de Genestet 't nu aan?
Onze dichter begint niet bij 't begin, maar hij voert ons dadelik op de bewuste Sint-Nikolaasavond de Amsterdamse huiskamer binnen, waar 't drama ontknoopt wordt. 't Is die avond,
die hij ons in al z'n belangwekkendheid veil schilderen ; daar
noemt hij z'n gehele vertelling naar. En 't middenpunt waar
Koeplet LXXXVII—LXXXVIII.
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alles zich om draait, de held, is niet de Minnaar, maar de Ridder.
In de schildering van dat gezellige interieur zal hij z'n gave
van waarnemen en weergeven van 't gewone huiselik leven,
't leven van de gewone mensen eens tonen. Het is al gebleken
aan het toneel van die kinderen. Let daar nog eens op die
kleine trekjes in zo enkele woorden : op dat lachje van die
knaap bij de schoorsteen, op dat „stillekens" en dat bekijken
van z'n hand. Wat een waarheid in dat hole koeplet dat begint met die ulivel die de een ziet en de ander opeet. En in die
waarneming: wat een goedhartigheid en — wat een satiere
tevens. Er valt een verrassend Licht over kinder- en grotemensenleven allebei, als de dichter ze ons met hier een woord
en daar een woord en een terloopse opmerking parallel stelt.
Satiere en goedharigheid smelten samen in een paar aardige
regels als deze :
Al vender ziet ge eeu beer, die op een vruciitbaar plekjen
Onopgemerkt en stil geniet met hand en bekjen.
Wat is er nu voor biezonders aan de prozaiese Heer des huizes, dat de Genestet hem de interessantste van allemaal vindt?
Hij heeft al het biezondere van zeker soort van menschen : hij
is een tiepe. Al wat tiepe is, is aesthetics van belang voor wie
fijn opmerkt, en zoo heeft de Genestet behagen aan een vertegenwoordiger van een ras, waaraan z'n dichtergemoed anders
vijandschap heeft gezworen. Ook verbergt hij zijn onvriendschappelike gezindheid niet en ijverig kastijdt hij in hem de
dwaasheid, die in de schatting van alle poetiese twintigjarigen
(daar zij 't fijne van zulke zaken nog niet vatten) aan de instelling der ridderorden kleeft.
De St. Nikolaasavond is nog iets anders dan een vertelling:
het is een satiere, een variatie op het thema van Uit het Land
van Cocanje, de dramatisering van de ontboezeming waarmee
in zijn Eerste Gedichten de Spreekwoorden eindigen :
Maar geen kist vol ridderstarren
Maakt van vijf-en-twintig narren
Ooit een knap, verstandig man. 1
Evenals De Sint-Nikolaasavond is ook dit van 1849.
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En een Satiere is 't eigenlik in de eerste plaats. Om de Ridder van de Nederlandse Leeuw, Kommandeur van de Eikekroon is het de dichter te doen. Die speelt, hetzij hij spreekt
of zwijgt, de hoofdrol. Wat er ook om ons heen in die huiskamer gebeuren mag, het versierde knoopsgat verliezen we niet
uit het oog. J a begonnen is het de dichter om dat knoopsgat.
Dat is z'n innerlik motief, dat er zulke knoopsgaten zijn en een
man die geen andere verdienste bezit dan z'n onschadelikheid,
met het Virtus Nobilitat — Deugd Adelt ! — geetiketteerd is
kunnen worden. Als hij al z'n spotlust aan de Ridder heeft botgevierd en een van de kleinen (o goddelike onnozelheid!) aan
't kruisje heeft gelikt 1 , als de nieuwe Kommandeur in het bewustzijn van een waarlik groot man te zijn op een oor is gaan
liggen, dan trekt 's dichters spottend gezicht tot ernst en bedaart zijn lach, en de verontwaardiging die 't hele gedicht door
heeft geweerlicht, ontlaadt zich:
En dies, o sprekend beeld van Neerlands glorie-eeuw,
Eerwaardig ridderkruis van onzer vaadren Leeuw,
Gegroet op 't ridderhart vol eedlen gloed, vol zaden
Van Licht en vrijheid en van mannelijke da den !
Gegroet op de eedle borst waardoor Gods adern ruischt,
Die van welsprekendheid of reine zangen bruischt ;
Gegroet op de uwe o trouwe kunstnaar, die de renten
Uw tijd, uw yolk betaalt van godlijke talenten !
'k Heb lief dat eermetaal op 't onverschrokken hart
Des jongen helds die 't kocht met cooed, met bloed, met
smart!
En op de brave borst der burgers, die hun leven,
Hun rust of hun fortuin, hun land ten beste geven,
En op het wambuis van den zoon der Industrie
Waar maar een harte klopt, een vonk gloeit van genie!
(3, Vorsten! wat noch goud noch zilver kan betalen,
Doe uw verlichte gunst uw yolk in de oogen stralen !
Maar als in de eeuw des lichts Cotin en Trissotin,
Vadius, Prullius, Quibus, George Dandin,
Harpagon, Pourceaugnac, le marquis Mascarille,
Le bourgeois Gentilhomme et les sots en famine,
1
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Tartuffe en don Juan en weet ik wie of vat,
Trots de eelsten, mee verkondt : Virtus nobilitat!
Dan . . . . o dan rift in 't graf Moliere's „kil gebeente"
En draait zich rammlend om in 't verre lijkgesteente!
Dan zou men schreien, neen maar lachen, lachen dat
Het als een donder klonk door deze dwaze stad,
Dan, dan vergeet een knaap zijn achttien jonge jaren,
Zijn onbezorgd geluk, zijn vriendelijke snaren,
Dan grip ik (want helaas, geen wijzer kwarn mij voor)
Een groot karrikatuur, bij 't ellang ezelsoor,
En zeg hem in 't gezicht dat Neerlands ecbte zonen
Niet buigen, nu noch ooit, voor zulke lauwerkroonen!
,

In deze laatste regels zegt de Genestet het meteen zelve,
dat z'n hekelroede niet voor een zwaard of een bliksem, j a niet
eens voor een geselroede, tenzij voor een vossestaart, door evil
gaan. Hij heeft z'n slachtoffer maar eens danig bij 't oor gehad en hij heeft het braaf uit laten lachen. Zijn satiere eindigt
in ongeveinsde vrede, en zo men het lintje maar eert om de
man en niet een man om een lintje 2 dan vindt hij die Ridderordes zoo kwaad nog niet. Geen ogenblik is hij zo boos geweest,
dat zijn lach niet goedluims bleef en nergens hebben we behoeven te twijfelen (of misschien in Koeplet CXVIII, fijngevoelige lezer?) aan de waarheid van de verzekering waarmee
hij begon:
Ik zong mijn huidig lied alleen uit levenslust. 3
,

Maar nu de hele manier van zijn vertellen. Zeif heeft hij de
Sint-Nikolaasavond „un gros rice" genoemd:
„Gonfle de gaite franche et de bonne satire," 4
en opgemerkt dat zijn „verhaal" er helemaal naar is om te worden voorgedragen, niet om in stilte gelezen te worden : „Het
[andersi naar de Nutzaal riekende „mijne Hoorders" 5 is dan
ook gebleven, de eigenaardigheid komt er beter door uit!"
1 Koeplet CXIV—CXVIII.
2 Zie 't laatste koeplet CXIX.
3 Koeplet III. Vgl. 't hele koeplet.
4 In de Voorrede van de tweede druk van de Eerste Gedichten,
186o.
5 Voor 't Gedicht in druk bestond, werd het in de Holland se
steden door de dick ter voorgedragen,
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En zo is 't nu. Dat „Hoorders" had niet door „Lezers" vervangen gekund. Je doet het boek open, en daar zit de Genestet
nu tussen een groot gehoor en onder dat gehoor ben je zelf.
Hij kijkt ons allemaal met een prettig vriendelik gezicht aan
en 't wordt ons allemaal opgeruimd te moede ; de hele zaal
lijkt ons zo zangerig-gezellig : wat branden de lichten helder !
alles is op z'n gemak. D'r tintelt uit z'n sprekende vrije oogen
een ondeugend lachje, sours met iets in-ernstigs, iets van weemoed, als een zuivere straal van zonnelicht die vloeit door
dunne waterwolken, maar dan met zo'n helle tinteling van ondeugendheid, dat iemand denken kon, dat hij met hem persoonlik den draak stak. Alle oogen komen er van aan 't tintelen ; we zullen van avond niet om de eerste de beste kinderachtigheid boos op mekaar worden.
Andere „Sprekers" nemen plaats in de katheder, maar hij
zit hier onder ons, vis-à-vis, oog in oog, en z'n vertelling wordt
een gesprek waaraan we allemaal stil deel hebben, een Poetiese
Kauserie over alles en nog wat. Vertellen doet hij, maar niet
in de klassieke trant, zo dat daar alleen zijn de Hoorders en de
Helden van het Epos door de Hoorders aanschouwd in hun
geest, maar juist zo, dat we geen ogenblik hem, de verteller
vergeten en we eer hem genieten dan z'n verhaal. Hij gaat met
voeten treden de oude wet dat alle verhaal „objektief" hoort
te zijn (om de half versleten term maar te gebruiken) ; en
schept z'n behagen in ongebonden „sitbjektiviteit" Hij is niet
een artistiek verslaggever van iets „moois", iets „interessants"
dat buiten hem is, veel eer geeft hij zichzelven. Een ding ontbreekt deze „spreker" helemaal : hij heeft geen greintje deftigheid; en zijn Gemeenzaamheid kent zeker grenzen, maar ze
gaat toch veel verder dan die deftige oude heer daar, en die,
en die heeft kunnen vermoeden : „Wat was dat voor een gekheid straks toen hij de huiskamer van de Ridder beschreef :
Als mijn financies mij die grappen permitteeren,
Laat ik mijn zaal eenmaal precies zoo meubileeren :
Twee sofaas, een voor mij, een voor de lieve duif,
Die neerstrijkt in mijn hof ! zacht als haar zachte kuif,
Haar nekjen van fluweel ! tenzij ik mocht bedenken,
Dat een voor twee welligt nog meer genot kon schenken. 1
1
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Grappen? Wat auteur, neen wat man die spreekt en de naam
wil hebben van beschaafd, permitteert zich zo'n woord? Financies, dat ik Ook niet de vorm. Maar dan helem.aal (nog daargelaten wat er voor onpassends in ligt voor zo'n gemengd gehoor, waar je allerlei jonge meisjes onder hebt, het zo over
die sofa's te hebben 1), zo'n zotte uitweiding komt immers helemaal niet te pas ! Wie denkt hij dat hij voor zich heeft? En
dat was Oa een hatelikheid, met dat :
Eer toch, o hoorders, groeit
De kokusnoot bevrijd van d'ijzren schil, eer vloeit
Haar melk den wandlaar toe, eer, om de minste taken,
Een schrijver niet een schil beschrij vingen zal makeni 2
Ik bedoel hier van dat Eer toch. — Het is niet zo gek, als de
grote Helmers zingt : 3
Eer stijg het visschenlict-r naar 't blaauwe stargewelf,
Eer zal de geele zee langs Neerlands vlakte zwalpen,
Eer stort de schoone Rijn, die fiere telg der Alpen,
Zijn stroomkruik, met geweld, naar 't Adriatiesch strand !
Eer zij door 't Kreeftgestarnt' de Samojeed verbrand,
Eer zal in 't dienstbaar juk de dolle tijger zweeten,
Eer Neerlands yolk uw vlijt, o vaadren! zal vergeten.
Het is krachtig gezegd, en dat hoeft hij niet bespottelik te
maken. Helmers wist ten minste dat er stand en geboorte en
statigheid onder de woorden is zoo goed als onder mensen, en
hij zou 't niet in z'n hoofd krijgen om fatsoenlike vrouwen en
met ere grijs geworden inannen met studententermen voor de
mal te staan houden, als was hij onder studenten. En wat is
dat voor een pedanterie —
o Vaak is mij de lust bekropen dees of geen
Te prikken met een speld in 't molligst van zijn been!
Den reednaar in zijn vuur, den opgeblazen dichter,
Den stijfgeplooiden fat, den grooten volksverlichter,
' Vgl. koeplet XIII, de laatste vier regels, I,XXX, laatste
helft.
2 Koeplet XV.
3 Flollandsche 'V ati e, Eerste zang; eerste druk, T3.
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Den schoolvos, die den grond doet kraken van zijn poids,
Den hooggeleerden heer, wiens voetstap zegt C'est moi
Ell al die gc_xijes, die zich zelven adoreeren,
Zou 'k, met een speldeprik, hun menschheid willen leeren!
Je kan nog al horen hoe dat heerschap zich zelven adoreert.
En nog eens : wat doet die uitweiding al weer in het gedicht?
Laat hij doorvertellen, als hij vertellen wil. `Vat gaat het publiek zijn opinies aan, wat kan het publiek al die omhaal
schelen, die er niet mee te maken heeft. Hij is driernaal opnieuw begonnen 1 , voor hij goed aan de gang kwarn. Heeft het
dichtertje zoeven zijn eigen youths niet uitgesproken? Hij heeft
het zelf gezegd:
Maar minnaars, vrienden, zijn ook meestal vrii onhandig,
En zoo ligtvaardig, dwaas, vermetP1, onbedac/:t,
Als ik of mijn verhaal, dat iedren form veracht,
En dat mij inettertijd ook wel ems op kon breken,
Als't, op den keper, door de heeren wordt bekeken .... 2
waar hij zo brutaal op volgen liet:
rviaar dat's van later zorg ! Nti . . . . is het Sint-Niklaas.
Dat is het : dat iedre varm veracht! Het is een Romanticus,
Mijne-heren, een Romanticus. 't Mag een aardige zet wezen als
Sint Nikolaas binnenkomt:
Een masker voor 't gelaat — afschuwelijk van kleuren,
En wel geschikt den moed der kleinen . . . op te be urea, —
er'zit wel talent in die jongen, maar wat is talent zonder decorum! 't Zal wonder wezen, als hij ons hier met rust kan laten
zitten . . . ."
Stelt u voor lezers, dat het 'n Ogenblik na dit stil gesprek
(— of bepeinzing) van de jeugdige lippen komt:
Hebt gij op Sint-Niklaas, gij kooggestropte z'riend
En koorder, ocit een Bard gekregen of verdiend?
'k Vraag dit alleen
u een kompliment te maken:
Men zag de knapste lien toch incest als dwaze snake?
1

2

Zie koeplet VIII, X, XIII.
Zie koeplet
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In 't lieve leven debuteeren ; ja 't verstand
Ts vaak de rijpe vrucht van de allerwildste plant.
En „o zoo'n achtbaar man, zoo'n knap, lief mensch, zoo n
Engel,"
Is meestal opgebloeid uit . . . . „o zoo'n barren bengel!"
Gij glimlacht niet, hoe nu? Gij schudt den kreeglen kop:
Gij mompelt : „dat is flaauw ! vie haalt die dingen op? —
't Komt niet te pas !" — aha, meneer is 't al vergeten?
Meneer wil liever van zijn lieve jeugd niet weten ;
Meneer verdiende nooit een gard en steeds een prij3,
J a, was als kind en knaap reeds deftig, groot en wiis;
Meneer is nimmer jong en dwaas geweest te voren,
Maar met een rok, een bril en parapluie — geboren.
Zoo zijn er, ja ! — Enfin, vergeef mijn lossen toon,
Of geef mij, zoo gij wilt, mijn welverdienden loon:
oni u schrikkelijk te wreken, —
Zeg eens bijvoorbeeld
Dat nit mijn keuvlen u zeer duidlijk is gebleken,
Dat ik de eerwaarde School der Ouden snood verliet
En ver en verder dwaal van 't klassisch rijksgebied . . .
Zeg dat er geeii geluk is voor dien dwaas te vinden,
Die voor 't ontbijt zich niet met de oudheid op kan vinden
Bah! zie eens aan, hoe ik van woede nu verbleek;
Niet, wijl ik bang ben voor wat laster of een steek:
Maar, voelt ge? een wanbegrip kan mij tot wanhoop jagen,
En 't is een wanbegrip uit o -vergrootvaers dagen,
Dat niets klassiek noemt, dan wat oud is, overoud,
En oudheid en klassiek voor „Siam's tweeling" houdt.
ik zweer u, dat klassiek is
o Lieve eenzijdigheid!
Al vat gezond en waar, bevallig, geestig, chiek is.
Die kindren zijn klassiek! 1

En nu schildert hij dat eeuwig mooie kinderwereldje, en wij,
lezers, vatten nu de manier van dit vertellen, geloof ik. De
Genestet was voortgekomen uit dat tijdperk van de zogenoemde Romantiek, de nieuwere Litteratuur die zich bij ons zo omstreeks het jaar 183o begon te openbaren, toen Van Lennep
en Beets en Potgieter met nog anderen begonnen te dichten :
een Litteratuur die zich oak kenmerkte door z'n sterk subjekKoeplet LXII—LXXVI.
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tieve aard. Min goed onthaal vond die subjektieve Poezie bij
het ouder geslacht, dat, doorvoed met de Ouden, de Grieken
en Latijnen, of zo ook niet doorvoed, dan toch daarbij zwerende, in dat sterk (vaak ongenietbaar) persoonlike, in die grote
(niet zelden tot vormeloosheid overslaande) losheid van vorm,
een barbaarse afwijking zag van die Onovertrefbare Klassieke
modellen. J a, er waren er, die zelfs toen men bier te lande al
meer dan twintig jaren romanties geweest was, die in de Genestets dagen, het recht der nieuwe dichters nog weigerden te
erkennen. De dichter van de Sint-Nikolaas-avond mocht gerust onderstellen, dat ook zijn goede werk hen niet bekeren
zou. Maar zou daar toch geen enkel verstokte geweest zijn,
die, zo hij dit vertellen al te vrij en te los is blijven vinden,
toch toestemmend heeft geglimlacht bij
(dat) lachjen,

meer

dan CICERO welsprekend? 1

Behoeven we over die „worm" nog lang te spreken? Hij verhaalt — maar zijn ganse ziel is in het verhaal : zijn voile „achttien jaren". 2 We horen de zuivere klank van die ziel ; overal
geurt het gebloemt van die jeugd. Z'n woorden zijn als zovele
genien, die tot onze zielen komen en ze aanraken en opwekken,
dat ze wakker en vrij en onbezorgd met des dichters ziel meegaan en met haar spelen en zich in scherts en joligheid vermeien. Al wat er al vertellend in 's dichters ziel als bloemen ontluikt, als wolken voorbijdrijft, als sterren verschiet, als waterbellen in kristallen meer oprijst, als vruchten van een boom
neerkomt, soms als noten die hard zijn om te kraken, daar
gooit hij mee, dat mag ontbarsten, en verschieten, en drijven,
en bloeien, in zijn verhaal. Hij zegt hardop al ivat hij denkt,
hij laat uit zijn hart komen al wat hij voelt en men voor zich
houdt naar de schoolregel van goed vertellen en naar wellevendheids voorschrift. De hele wereld heeft hij zo wat in 't ootje.
Koeplet LXVIII.
„Ik geef het vaers, bijna geheel zooals ik 't schreef" : „met
zijn frischheid en zijn gebreken, zijn vrolijke rijmen en zijn
„studentikooze" woorden en wendingen, zijn losheid en zijn
dwaasheid — zijn achttien jaren !" : Voorrede van de tweede
druk van de Eerste Gedichten, waarin het gedicht voor 't eerst
gedrukt verscheen,
1

2
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Hij schertst met levenden en doden. Met de ouwerwetse die
zich de kost van 't Letterlievend Maandschrift nog laat smaken, — maar IT goeie man, die u-zelven modern dunkt orndat
je abonnent van De Tijdi ben geworden, u heeft hij nog hetet bij de neus, als dat verraderlike comparatiefje „ergo," u bij
geval ontgaan is 2 Als de Ridder de brief van 't Komm.andeurs-kruis heeft gelezeti:
.

Zijn oog is opgesperd, zijn mond gaapt -wijder dan
Een kostschooljongen voor een beafstuk gapen kan!
Zijn adem stokt, zijn poll houdt halt, —
dan wordt de huisvrouzv Loths er bii te pas gehracht en hij
neemt met haat- als het puik der zautpilaren eenloopje. 3 „Voorts
weten we alien" :
dat Jan Helmers groote Natie
Niet machtig groot is in de kleine konversatie! 4
Jan Helmers nu heeft al eerder een veer uit z'n staart moeten missen. 5 Maar Bogaers krijgt even goed zijn beurt. 6 En
als hij om zijn „vrome vaerskens" met de door de Genestet
zeker niet naar verdienste gewaardeerde Hieronymus van A lphen gaat sollen —
Hieronymus is hier 't volmaaktst epitheton,
Zoo juist en schoon als Been Homerus ooit verzon; —
dan laat hij hem slechts los, om (daar hij z'n behagen aan
Vrouwen ende aan Minne zo min verlochent als iets) 7 om een
plagend knipoogje aan de dames toe te sturen:

Vooris wil ik verder van Van Alphen liever zwijgen . . . .
Om 't vrouwlijk Nederland niet aan den hats te krijgen.
In 1845 opgericht. Zie de Aantekeningen.
Koeplet XLIII.
3 Koeplet I4XXXIX, LXXXVIII, XC.
4 Koeplet XXXVI.
5 Zie koeplet XV.
6 Koeplet XLI.
7 Verg. koeplet XIII, XVII, XLI, LXXX.
§ Koeplet
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Het is een gelijksoortige aardigheid als de dichter zich in een
koeplet van zijn Fantasio tot tweemaal toe permitteert 1 :
Het nieuw persoontje, dat ik nu op touw ga zetten,
Lijkt niet 't allerminst op een van dees portretten :
(Hij heeft het over goevernantes gehad,!)
Zij is geen spin, geen feeks, geen jonge martlares,
Noch mooi, noch leelijk, ook geen afgetrokken bes,
Zij is haast veertig, doch kan nog voor dertig doorgaan ;
Zij laat zich nog al iets op haar figuurtje voorstaan.
En zo viert de Genestet aan zijn voile spotlust in zijn voile
levenslust bot. Ook wij z'n Hoorders zijn de speelbal van zijn
luim. Of ook — hij raadt onze gedachten, om ze te verklappen.
Hij antwoordt op onze vragen, die hij voorkomt. Hij is in gestadige dialoog : met de verdachte ouwe Heeren, met de jonge
dames 2 en met hun Moeders 3 en zo met ons alien te zamen,
dat elk het woord als tot zich persoonlik gericht voelt. En zijn
woord is het natuurlike dat met de gedachte geboren wordt,
het kleurige, geestige, hartelike woord dat vol is van mensenleven, het oprechte ondeftige, vol waarheid en vol vermogen.
Zonder verjagen of kortwieken geeft hij dan aan al zijn gedachten vrij komen en gaan. Zij vliegen als veelkleurige vogels met gezang door heel zijn verhaal, een alleen, met z'n
beien, in troepjes; zich neerzettende en verwijlend, van tak
tot tak, straks in de vlucht voorbij ; overal vernemen we hun
muziek, en onze gedachten vliegen mede. Zo tovert hij een onvergetelik spel van ogengestraal en geestig geglimlach en zielvol
gelach om zich heen en zijn eigen hel-luidende lachen is een
Evangelie van levenslust, en zielegoedheid is in zijn glimlach.
:

Die de Sint-Nikolaasavond heeft gelezen en herlezen, zal
wel van mening moeten zijn, dat het in zijn genre good geslaagd is. De gemeenzaamheid blijft in de goede toon, de subjektiviteit slaat niet over tot karakterloze grilligheid, de perTweede zang, koeplet V.
Vgl. ook koeplet VII, XVI en elders.
3 Vgl. o. a. koeplet XVI.
1

2
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soonlikheid van de dichter hindert slechts een enkele keer en
nergens eigenlik geeft zij aanstoot, zij komt veeleer overal voor
den dag als een goed, en beminnelik, hoezeer ondeugend-speelziek wezen. Het dicht is vrolik zonder losbandigheid, een ogenblik, maar niet tot schade, uitgelaten en luidruchtig ; kluchtig
en boertig, maar nooit zouteloos, overvloeiend van geest ; vol
van meedogenloze satiere, maar altijd goedhartig, nergens yenijnig. Eindelik is de held om wie 't begonnen is, ook altijd de
held, en voldoende komen al de anderen uit, voor de werking
van het geheel; alles werkt mede om de held in 't goeie licht
te krijgen en niets stoort de eenheid van 't geheel. Wil iemand
nog de proef op de som? Hij leze na de Sint-Nikolaasavond
Fantasio, dat andere werk in dezelfde trant, maar van een jaar
te voren (1847-1848). Wat is de fout van Fantasio? Het is te
gemeenzaam, het is te dol, het is te vrij, het is onverschillig.
Dol is die Fantasio zelf ; hij is onbestaanbaar. Te gemeenzaam
is menige uitdrukking die aan onkiesheid lijdt. Te los is de
vorm, want wel heeft het subjektieve hier mime rechten, maar
het heeft toch ook zijn grenzen : de satiriese uitweidingen zijn
er niet zozeer nog te willekeurig als wel te willekeurig 1 te
ling; 't is telkens als een sprong over de sloot langs de kant
van de weg en dan een eind het weiland in. En dit is maar al te
merkbaar, dat de dichter uitging van 't idee, er nu eens luchtig
en kluchtig op los to dichten. Etc. Die eerste proeve, hoewel
vol talent, is al te subjectief, ze overdriilt naar alle kanten. En
al trekt ons ook deze litterairiese uitspatting al weer aan door
haar jeugdigheid, wij moeten tegenover de Sint-Nikolaasavond
wel bekennen (er ligt slechts een jaar tussenbeide !) : dat tucht
en zelfbeheersing toch ook iets zijn, dat geniale vlijt toch meer
bereikt dan geniale gemakkelikheid.
Terecht is Fantasio door de dichter, met zelf-kritiek en verschonend, Een gedicht der Jeugd genoemd. Met recht kan H e t
Gedicht van de Jeugddeanderenaamvande SintNikolaasavond zijn. Dat het zuiver en enkel Jeugd is, is ey de
eeyste eigenschap van. Daar vloeit al het andere uit voort. Al het
mooie van het gedicht heeft claw/ zijn oorsprong in. Het is in alles
het mooie der Jeugd. In onze hele Letterkunde is misschien geen
tweede werk, dat zo helemaal niets anders is dan het in klanken
die gevoel en verbeelding zijn, geopenbaarde Jeugdleven, zo helemaal mensen-ziel-in-Jeugd. Hetzelfde leven is in Fantasio, maar
- -
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daar is 't uitgestort met een overdaad alsof het geen waarde
had, en dat is in moedwil geschied. Mooier laat het zich zien
hier in de Sint-Nikolaasavond: 't is er in zijn voile natuurlike
weelderigheid en in zijn volledige eigenheid: 't is er de Genestet-zelf, levend in zijn gedicht.
Er is maar ene Litteratuurbeschouwing die goed is. Het is
die, die het poeties gewrocht niet beoordeelt naar abstrakte
bepalingen van aangenomen schoon, maar in het gewrocht
naar de ziel speurt van zijn maker; voor welke de poezie het
mens-zijn zelve in een van zijn hoogste uitingen is en poeziegenot niet anders is dan zielsschoon genieten.
In deze zin hebben we gehandeld over de Poezie van de Genestets jeugd. Om te besluiten sla ik nog even het boek op, het
XIVde koeplet; daar staat :
En nu mijn vrienden, nu gij dag en datum weet,
— Zoo duidlijk dat gij 't wis van avond niet vergeet, —
Geeft mij, na al die soep, nog weinige oogenblikken,
Om mijn tooneel en personaadjens wel te schikken.
Wat moeten we zeggen van: al die soep? Kan het er door?
Kan het er niet door? — Ziet het woord niet aan op zich-zelf,
maak u los van de abstraksie van 't Woordenboek, ziet het
ook nog niet in zijn koeplet alleen, maar ziet het in zijn voile omgeving : het duizendregelig Gedicht van de Jeugd.
1 893.
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VERKLARE NDE AA NTEKE N I NGE N
KOEPLET I. sIerk op dat 5-6 een tussenzin is : vers 7 is de
voortzetting van 1 -4. — 1Vat „zal wel inettertijd veran-

deren" ? — de hebbelikheid om „wat hij hoort en ziet",
ronduit „te zeggen en to zingen" ! — de zinskonstruksie is
hier dus wel los, maar dit is bij onze tussenzinnen veel het
geval. — Het drie-en-twintigst jaar: daarniee wend men toen
mondig : „en dan word ik grootmens" zegt de Genestet
ironies ; „dan ga ik ook veinzen en lelik doen" . — In de latere uitgaven van de Genestet staat achter de laatste versregel (bedrogen ?) een uitroepteken (bedrogen!) : een echt zinstorende drukfout ! — men leest dan onwillekeurig, op het
verkeerde teken afgaande : ,, Wie die de wereld met onbenevelde ogen inkijkt, zou niet graag door schijn bedrogen
worden ", «Tat onzin is. Wachten moet men zich dus, dat
men niet de klemtoon op graag legt : niet gradg; het is En
wordt niet .... — het in dit koeplet nog op 't gebruik van
belgen, en van los (zie koepl. C) . — to zeggen en to zingen: eeii
zeer oude allittererende verbinding, ook in het Duits (singen and sagen) en Engels. Ook dwaas, ondeugend lied allittereert. Zie over allitteratie vooral de A antekening bij koeplet XV.
KOEPL. II. Wie is Gij ? — Wat die „kostelike schat" van de

tranen betref t, — men denke aan de zegswij ze „Spaar j e
traantjes, die kunnen je nog wel eens beter to pas komen".
— Allitteratie in 4. — Voor vaers zie de Aantekening bij
koeplet XII.
KOEPL. III. het op 't gebruik van lied hier : in verband met
dat zingen in II en I. De oudste poezie bij de volken was
gezongen, gemusiceerd, niet alleen zulke als wij nu Lied
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noemen, maar ook de Vertellende (Epiese). — Voor regel
3-4 zie de Aant. bij koepl. VI, 1-2. - o Muzen (zie verder koepl. IV): de Ilias en de Odyssee, die bekende Griekse
Heldendichten, beginnen met een aanroep aan de Muze
(de Poetiese Bezieling, gedacht als Godheid) : in later tijd
hield men zich daaraan, een heldendicht moest in 't begin
een zodanige aanroep hebben. Willem van Haren roept
in de Friso (1741) uit : Zing Zangster! want gij weet die din-

gen. Schrijf mij voor - W at voegt aan 't deugdzaam hart en
aan het eerbaar oor! Vondel in de Begroetenis aen Frederick
Henrick (1625) : op, op, mien Zanggodin! verstout u mee te
groeten! Zie vooral de schone aanroep van de „Mijter-berggodinnen" vers 25-45 van Vondel's Geboorteklok van Willem van Nassau (1626). Ook Bilderdijk in de Ondergang der
Eerste Wareld (181o) en Hoogvliet in Abraham de Aartsvader (1728). En zo doet nu ook de Genestet voor zijn Epies
Gedicht. — Pe per en zout, geen venijn moet er in z'n satiere
zijn : d. i. prikkelend en hartig zal hij de waarheid zeggen,
niet hatelik-kwetsend; vgl. „iemand iets inpeperen" d. i.
oorspr. peper doen in datgene wat men iemand te zeggen
heeft, dat hij 't goed proeven zal (oorspr. dan met de persoon in 3de nval). Zout kan pier ook in de zin van „geestigheid" genomen worden („Atties zout" = fijne geestigheid ;
zouteloze scherts, zouteloze praatjes). Zie koepl. CXIV, 2,
dat ook beide opvattingen toelaat. — Let op de allitteratie in I, 4 en 5 (tevreen — vrolijk). — Poezij: zo, bij de dichters, muzijk, harmonij, melodij, profecij e.d. 't Is dezelfde ij
als heerschappij, kanselarij, dwingelandij, razernij, verraderij etc. etc., uit het Romaanse suffix ie, ie (Lat. ia) ; bij vele
vreemde woorden herstelde zich door invloed van het
vreemde woord altijd weer de oorspr. ie: poezie; maar dichters als Da Costa beminden het brede, heldere ei-geluid.
Ouder dan ij was ije: heerschappije (uit heerschappie), profecije; vgl. nog: Hongarije, Turkije e.a.
KouPL. IV. Hoe de genitief der beminde Poezy op te vatten?
(niet anders dan de volgende der fijne plagerij!)
VaderVgl. Bilderdijk's gedicht uit de Leidse tijd Pe per en Zout,
XII,I 351].
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landse grappen: zulke als bij Nederlanders in de smaak vallen. — Let op de verbinding veilig en vrijmoedig, en op de
bij dichters veel gebruikte, van oorsprong Vlaamse vorm
kleen (naast dat mijn : ei en ij staan voor dezelfde klank !
— ei en ij rijmen). — Allitteratie in i en 7.
KouPL. V. Uit de bestoven folianten der Geschiedenis werd in
de Genestet's tijd menige roman en novelle en toneelspel
getrokken. — Merk op dat poezie en proza, onzin en geest,
laster en waarheid tegenover elkaar staan; in hoever doen
diepte en klaarheid dat? Allitteratie in 1. — In 7 klemtoon op voor en door. — Wat betekent dat vol studie, vol
natuur? — In dat „ Uw leven" komt al heel duidelik uit,
hoe de Genestet zich in konversatie voelt met zijn lezers;
was 't anders, hij had eer „het leven" geschreven. — Allitteratie in 1.
KouPL. VI. Drama komt met drie of vier betekenissen voor :
„toneelspel" in 't algemeen ; ernstig stuk er op aangelegd
om het publiek sterk te ontroeren en te schokken, een
„sensationeel" toneelwerk (vandaar dat drama dan wel
eens gelijk gesteld wordt met treurspel, hoezeer een ernstig
stuk nog geen „treurspel" hoeft te zijn) ; een gebeurtenis,
een voorval, een toneel, dat bij de aanschouwers (of waarvan het verhaal) sterke ontroering te weeg brengt, dat
schokt en aangrijpt : „een ontzettend drama", „een bloedig drama." In dit koeplet gebruikt de dichter het woord,
met opzettelike overdrijving, in de laatste betekenis —
maar zinspelende op de tweede. In het „drama" komt veel
misdaad voor en de held eindigt dikwijls met wroeging, zelfmoord etc. Zodanige stukken waren ten tijde dat ons Gedicht ontstond, biezonder in trek ; de dramatiese kunst
stond toen zeer laag bij ons. De Genestet zinspeelde daar
ook reeds op in koeplet III! — Let op het trekje van meewarigheid in dit koeplet. Hoe bedoelt de Dichter dat „snoeper" in 8?
KoEPL. VII. Merk op dat de Dichter, nauweliks begonnen,
ook reeds begint met zijn afwijkingen. In VIII schijnt hij
het te willen hervatten maar het komt er niet toe. In X zal
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het dan zijn, maar hij kan nog niet uitscheiden over de geliefde feestavond en hij moet zich eerst ontboezemen over
de Bisschop-zelf. Eindelik in XIII komt hij op streek. Hoewel in de vijf eerste strofen het karakter van het Gedicht
al uitkomt, hebben we hier toch eigenlik het eerste staaltje
van dat eigenaardig afbreken van het verhaal dat het vertellen van Pula, van Ariosto, van Byron in Don Juan, van
de Musset en Heine kenmerkt. In 't vervolg geve de lezer
zich daarvan wel rekenschap ; vooral ook in het Verhaal
Fantasio is de uitweiding opmerkelik ! — Merk op, hoe de
Dichter zich in 6 tot een jonge dame uit zijn publiek richt,
zoals hij zich nog meermalen aan bepaalde personen zal
adresseren. — Let op de klemtonen in 5: zoetheid komt
overeen met zaligheid, ziel met mond. — Beaux en beauties
aanbidders en aanbiddertjes ('t laatste in 't geval dat de
„lieve meid" nog erg jong is). Echter zou beauties hier ook
als meervoud van belle = vriendinnetjes kunnen zijn. —
Beaux: verkeerd voor beau's (als bureaux voor bureau' s). Zoals men in een vreemd land zich regelt naar de wetten van
't land, zo gedraagt zich een vreemd woord, Nederlands
geworden, naar de wetten d.i. de grammatika van 't Nederlands. Wat de uitdrukking van 't meervoud aangaat,
is het verschil van Frans en Nederlandsbuitengewoongroot.
In 't Nederlands heeft een zelfstnw. een meervoudsvorm :
boek, boeken (boeke), tafel, tafels. 't Franse zelfstnw. is, op
niet vele uitzonderingen na, zonder meervoudsvorm : in
les Peres is er zo min een s-geluid als in le Pere en zo voort
het meervoudige geeft zich to kennen in het voorafgaande
les, des, nies, nos (tegenover le, la, mon, ma, noire). Is bureau (buro) eenmaal Nederlands geworden, dan zal hetvanzelf 'n meervoud hebben, bureau's. Hierbij bedenke men
nog dat de x in de Franse schrijfwijs helemaal geen klankwaarde heeft en dus in 't Nederlands nooit 'n s kan verbeelden. Tegen alle taalwerkelikheid in ziet men desalniettemin door geletterd en ongeletterd 't Nederlandse bureau's e.d. met 'n x geschreven. — Voor nog pas in 3 zie
de Letterkundige A antekeningen pag. 6.
KoEPL. VIII. Vers 1. (dat met een ietwat vaderlike mine gezegd moet worden) slaat terug op vers 6 van VII. — 't W el-
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eer (6) : nl. de dagen toen men zelf nog kind was. — 7 :

Het „nette publiek", de mensen uit de „fatsoenlike kringen", bezoekt, Anders dan de kleine burgerman en het yolk,
vele dagen reeds \roor de bewuste avond de winkels ; ook
om z'n inkopen te doen; de eigenlike avond is en blijft men
wij jongens kregen aan de mor. en tamale.— Een „vrijster":
gen van 6 December, nadat de Sint 's nachts gereden
had, altijd een tai-taaien „vrijster", onze zusjes een „vrijer ". Zie ook de Verguldpartij in de Familie Kegge (Camera
Obscura).

IX . Vol bloemen: ijsbloemen ? — de Sint-Nikolaasavond
moet een beetje koud zijn, dan eerst is hij, traditioneel,
echt. — ijs : nl. de met ijs bereide lekkernij van die naam,
bij de banketbakker te verkrijgen. — Merk op, het lidwoord bij schuim, dat meest „onzijdig" is, maar ook in de
oudere taal veel de voor zich had. De lekkere tand (ook de
lehkertand) en de verstands-kies zijn beide spreekwoordelik.
Paranimf (ook pan/nymph) heeft oorspronkelik „bruidsmeisje" en „bruidsjonker" betekend (van Grieks pant,
„naast, bij" en nunzphe „bruid"), zoals het litterair nog wel
eens voorkomt ; nu heten zo, in de akademie-taal, de beide
vrienden die bij een promotie de doctorandus begeleiden
(zie b.v. in de Maskerade van Beets ; voor nog andere akademiese betekenissen, zie een goed Frans Woordenboek) ;
eindelik heeft het litterair nog de algemene beteekenis van
„begeleider, gezel." Epikurus: een Epikurist is een verfijnde genotsmens en de opvatting van iemand die het fijn zinnelik genieten tot zijn levensdoel maakt, noemt men Epikurisme (vergelijk in de Eerste Gedichten van de Genestet
het Epikurisch Feestgezang!) Men mag er wel bijweten, dat
de Griekse wijsgeer Epikurus (± 30o v. Chr.) het nu juist
niet zocht in eten en drinken en verfijnde uitspattingen.
Wel gaat hij er van uit, dat alle waar geluk in Vreugde bestaat en dat de mens naar levensgenot moet streven, maar
het komt er op aan een geluk te vinden en bij zich aan te
kweken, dat niet maar voor ogenblikken is maar blijft. Die
gelukkig wil worden, moet naar het verstand handelen;
de hoogste Vreugde bestaat in zonder vrees en zonder begeerten te zijn en in volkomen gerust te leven. Bij vele vol-

KoRPL.
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gers van Epikurus echter werd zijn leer tot heel iets anders :

zij oordeelden dat die verstandig was, het zinnelik genieten
boven alles zou stellen. „Zijn niet alle waarlik verstandige
lieden lekkerbekken, Epicurus?" zegt de Genestet schertsender-wijze. „Ondertussen, laat hij er op volgen, men kan
niet zeggen dat alle smulpapen (gastronomen) verstandige
lieden zijn". — De Republiek der stille lekkerbekken: onder
lekkerbekken is geen eenhoofdig gezag denkbaar, dat in
alles beslist ; er zou ook gilde kunnen staan.
KOEPI,. X. Zie de opmerking bij koeplet VII. — In 1. Sint-

Niklads, in 8 Sint-Niklaas. — Zweeft en leeft: binnenrijm
dat meermalen in het Gedicht voorkomt. — Belet laten
vragen: doen vragen of men ergens op zekere tijd kan ontvangen worden. Reeds een paar eeuwen een gewone term
in Holland. Met zijn aanhalingstekens drukt de Dichter zeker uit, dat hij 't een eigenaardige uitdrukking vindt. 't Betekende oorspronkelik : vragen of het bezoek niet ongelegen komt, hinderlijk zijn zal : want belet, van beletten, was
hindernis. De zin van regel 4-5 is : „hij had overal per brief
om gulle ontvangst verzocht" ; gevraagd hoort bij belet. Let
op het kunstig-nonchalante van de woordorde. — Regel
7 is een toespeling op 't geen in 1848, het Revolutiejaar,
in Italie gebeurd was : voor de zegevierende demokratie
had Paus Pius IX in November uit Rome moeten vluchten ; men was er dus weinig Bisschoppelik gezind toen ;
eerst in 185o keerde Pius terug.

KouPri . XI. Regel i : Wezenlike heiligen moeten wel zeldzaam
zijn ; men kan er zich licht op vergissen. — Dus in 7 = „aldus", „op die wijze." — Let op de klemtonen in dit koeplet.
in de verouderde betekenis van
„gaarne ontvangen", „lief en welkom laten zijn" ; vgl. aannemelik dat in dialekten nog gezegd wordt van iemand die
een zeer prettige, een sympathieke indruk maakt ; vgl.
ook aangenaam. — Klemtoon in i op nog: nu als toen ik
kind was. — Waereld: met de ietwat brede klank waarmee
men 't woord nog wel van de kansel (in de „Gewijde Welsprekendheid") hoort; rondom i85o was het, nogalgemeen,

KOEPI,. XII. Aannemen:

Zw. Herdr., 21, 4e dr.
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beschaafd Hollands en in de Grondbeginselen der N ederlandsche Spelling (van wege de Redaksie van 't Grote Woordenboek), 1865, zegt nog Dr. L. A. te Winkel dat de beschaafde uitspraak van 't woord zo min door wergild als
door wareld juist wordt weergegeven. Maar hetzelfde geluid
werd wel (in Holland en Zeeland) in parel, kerel, merel vernomen, vanwaar de drieerlei schrijfwijs met a, met e en
met ae. En van mensen van echt Hollandse origine kan
men in door en door beschaafd Nederlands, nog altijd vers,
verzen met die mooie gerekte klank Koren, meer naar voren
dan achter in de mond gevormd, waarvoor wij geen teken
hebben. 1 — N aamdag: de dag van de Heilige wiens naam
men draagt, is, bij de Katholieken, iemands naamdag; de
Genestet gebruikt het woord hier voor de dag van de Heilige-zelf. — De Genestet zou geruster met het Sint-Nikolaasfeest kunnen dwepen als het uit den aard der zaak niet
voor duizenden een dag was, die de ontbering scherper dan
anders deed gevoelen; vgl. koeplet VI, 7-8. Let op de komiese maar gevoelde trek in regel 8, waardoor de strofe
humoristies wordt. Dat azen is ook goed.
Koomt: ouder
vorm : komen, ik koom, hij koomt. Ons ik kom, hij komt
brengt mede een Infinitief kommen.
KoEpL. XIII. Zie de opmerking bij koeplet VII. — Koopgedruisch : XVIIde-eeuws litterair woord. — De' avond : in
„vierde" naamval dus de vorm de, wat in werkelikheid niet
is het weglaten van n maar het voor den dag laten komen
van de eigenlike levende vorm (hier eigenlik d', immers voor
de klinker). — meisjens, hartjen: zo in XXV vorstjens, in
XXVI partifijen, vrindjen, lintjen, enz. : de vaste vorm van
't deminutief bij De Genestet, ook in zijn proza (zie pag.
64-65), ook in zijn brieven. 'tVerkleinwoordmet -jen was,
voor korter of langer tijd, een litteraire mode bij onderscheiden schrijvers van de Romantiek (zo Van Lennep, Alberdingk Thijm, Potgieter, Beets), daarin Bilderdijk navolgend, die te onrecht voorstond dat deze oude, lang verdwenen vorm weer hersteld moest worden (mogelik heeft
hij er zich, kunstmatig, ook in 't spreken van bediend,
1

[Voor vers, vaers ook L. A. te Winkel inde Grondbeginselen.]
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misschien ook anderen wel). Het deminutief is in Holland
na de Middeleeuwen ongetwijfeld altijd n-loos geweest, al
zal de n zich lang geliandhaafd hebben voor klinker (als
bij de n-loze Infinitief), zodat het niet moet bevreemden
als rondom 1600 de vorm op -jen bij de Schrijvers nog wel
voorkomt. 1
KouPL. XIV. Zie de opmerking bij koeplet VII. In 2 neemt
de Dichter een loopje met zich-zelf. — Na al die soep: een
uiterst-famieljarc term, een van die die men anders niet
schrijft (vgl. dat menschen! in koeplet I, 5), maar de jeugdige Poeet veroorlooft zich in zijn losse en vrijmoedige
dichttoon wel meer van dat allooi en dit is in overeenstemming met de eigenaardigheid van het genre, dat niet bestaan kan dan onder de voorwaarde, dat de Dichter gemeenzaam zijn mag met zijn gehoor, zijn taal dus ietwat
aan de famieljare kant zijn mag. Bij de Genestet's voorgangers valt natuurlik hctzelfde op te merken. Geen wonder
als het een enkele maal wel eens op het kantje of is. Ook in
dit opzicht moet de lezer dus attent zijn. — Tooneel: personaadjens : klucht : vgl. koeplet VI. —Personaadjens : meervoudsvorm net als hoogstens, laagstens, groentens, ontstaan
uit de twee meervouds-suffixen n en s: hoogten, hoogtes,
hoogtens. Personaadje is de oudere spelling voor personage,
evenals bagaadje, bosschaadje, paadje voor bagage, bosschaadje, page. Oorspronkelik was de klank dzje; vandaar
de spelling met dj ; vergelijk nog loods (=loots), de Hollandse vorm van 't oudere loodse
loodze) , in Oostelik dialekt
loze, — met loge (vroeger = lodzje). — Een gracht: het speelt
in Amsterdam en veel deftige lieden wonen daar op de
grachten. — Ik zou: wanneer ik wou: binnenrijm. — Let
op het bijeenvoegen van blaauw - blaauw en blanco, wat
niet presies hetzelfde betekent en toch zoveel gemeen heeft,
dat de woorden als allittererende kleurnamen elkaar in een
geestig brein onwillekeurig aantrekken.
KoEPL. XV. In dit koeplet en het volgende drijft de Dichter
geestig de spot met die manie om te beschrijven, die ook
1 [Over -je en -jen Dr. L. A. te Winkel in De Taalgids, IV
(1862), io6---116, en V, 44-55.]
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bij Hildebrand een veer moet laten voor in het hoofdstuk
Een jullertje en een mijnheer uit de Familie Kegge (Camera
Obscura). „Ik zal mij onderwerpen aan de mode" zegt hij,
maar als hij er in XVI toe overgaat, dan doet hij 't op zulk
een manier, dat iedereen de overbodigheid van de beschrijving gaat inzien : „Mijn zaal is als een and're zaal"
etc. — Zaal is hier gebruikt, zoals men 't in Holland en
Zeeland nog genoeg horen kan, voor de grote ontvang- en
gezelschapskarner van 't huis ; 't is 't ouwerwetse woord
voor salon. — Hoe de dichterlike verbeelding (en trouwens
bij ieder mens) van 't ene op 't andere komt, kan men in
dit koeplet eens duidelik zien : de uitdrukking „de kern van
't sprookje", bracht de Genestet op 't idee van een schil,
'n schil van beschrijvingen, en dit weer doet hem denken aan
een kokosnoot. — Vol kinderpret en praal: een geschikt
voorbeeld om aan te leren begriipen vat allitteratie eigenlik is. Zoals nog wel andere dichters, b.v. van Beers en Potgieter (deze ook iu zijn proza), heeft de Genestet veel allitteratie en dikwils heel goede. Om ze te beoordelen bedenke
men dat allitteratie iets is voor het gehoor en dat, in 't algemeen, alleen allittereren zullen de hoofdwoorden. Want
hoofdwoorden hebben hoofdklemtonen en alleen bij klemtoon kan overeenkomst van beginklanken in 't gehoor vallen. In koeplet I, 5 allittereren niet : mettertijd — menschen
— maar; in III, 5 niet mijn — moet: niet zijns inziens in
XXIII, 8. Niet allittereren in IV, 3 : verhaal — vaderlandsche, of in IV, 3-5 : verhaal — verklappen verstandig;
niet geld en geduld, maar wel geduld en denken, niet Ceder
en tevreen, wel tevreen en vrolik. M'n moeder allittereert
niet ; mijn nzoeder kan allittereren. Maar al heeft in robijn
bijn de hoofdklemtoon, rode robijn kan toch wel allittereren. Vaak hangt het van kunst van lezen af of er allitteratie zal kunnen zijn, en of men die wensen zal, hangt af van
opvatting. Allitteratie kan op verschillende manieren werken. Op verschillende manieren ook de uitdrukking van
't geen de dichter zeggen wil, versterken. B. v. bij elkaar
behorende of ook kontrasterende begrippen en samenhangende voorstellingen nauwer verbinden. In „vol kinderpret
en praal" klinkt in praal dat pret nog weer na : we zien er
die hele grotelui's kamer op die avond beter door, er komt
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verband tussen het mooie en 't prettige van dat interieur.
Vgl. : met luxe en licht bevracht in XVII ; een klank geeft en
een klem in XXII ; een neus . ., die paars wordt aan zijn punt
in XXII ; De grieve volgt de grap in LIV ; iets, als 't rinkinken van een keten in LVII. Als allitteratie kan ook werken
een klankspel als met het r-geluid in II, 3-5 : frissche
opgeruimde — ronde — tranen. All. is alle duidelik in 't gehoor vallende klankovereenkomst aan 't begin der syllaEer toch — groeit etc.:
ben. — De rest : famieljare term !
Bij de retoriese, met sterke beeldspraak werkende dichters van 't begin der XIXde eeuw, kwam het zweren met
„Eer zal dit, eer zal dat . . .1" dikwijls voor. Men denke aan
Borger's A an den Rijn. Helmers vooral was er knap in : Eer

stijg het visschenheer naar 't blaauwe stargewelf, Eer zal de
Geele zee langs Negrlands vlakte zwalpen, Eer stort de schoone
Rijn, die fiere telg der A 1pen, Zijn stroomkruik met geweld,
naar 't Adriatiesch strand! Eer zij door 't Kreeftgestarnt' de
Samojeed verbrand, Eer zal in 't dienstbaar juk de dolle tijger
zweeten, Eer Neerlands yolk uw vlijt, o vaadren! zal vergeten.
Misschien deed de Genestet wel spottenderwijs eens op
z'n Helmers. Toch was niet hij de vinder van deze krachttaal met Eer ... Eer! Men ontmoet het al bij verschillende
XVIIde-eeuwse en XVIde-eeuwse poeten, ook bij Vondel.
En de Renaissance-dichters hadden het aan de kiassieken
ontleend (met name aan Seneca) 1 ; vandaar dat het, in
allerlei dichtgenre, van lied tot puntdicht, evengoed in de
Franse, Engelse en Duitse litteratuur als bij ons is aan te
treffen. Ook Byron maakte er wel gebruik van. Ook reeds
Middeleeuws bij ons.
KoEPL. XVI. Deze strofe dus te begrijpen in verband met de
voorafgegane ! Let er bij op het aardige ietwat ondeugende

schertsen met zijn publiek ; de U's in 2, 3, 5, 6 (en 7?) kunnen verschillende personen zijn ! wat dan bij de voor[Vere prius volucres taceant aestate cicadae,
Maenalius lepori det sua terga canis :
Femina quam iuveni, blande tentata, repugnet :
Ars. Am. I, 271.] Zie Dr. K. Poll, Over de Tooneelspelen van
den Leidschen Rederijker Jacob Duym, 164-166.
1

Zw. Herdr., 21, 4e dr.

4*
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dracht in 't zeggen en in 't gebaar uitkomt. — 2-4: Er is
bier spraak van een tapijt, een zogenaamd „vast kleed",
dat de gehele vloer bedekt en vastgespijkerd ligt. Als een
tapijt kaal wordt, dan moet er (altans in de Salon !) mettertijd een nieuw zijn : het oude wordt dan door de tapissier
opgenomen en het nieuwe gelegd en in de tussentijd is er
dan mooie gelegenheid voor danspartijtjes ; want men danst
op een gladde houten vloer, niet op stroeve kleeden (die
daarbij verbazend stoffig zijn en te veel te lijden zouden
hebben). Van de gelegenheid dat een tapijt is opgenomen,
wordt inderdaad dikwils voor een huiselik bal geprofiteerd.
— Stille kleuren: die zacht aandoen, niet „schreeuwen".
KouPL. XVII. Mqoie allitteratie ! Bevracht met luxe en licht
heeft zeker wel de zin van „met luxueuse kandelabers" en
deze enkele voorstelling is dan aangeduid door het dubbele
luxe en licht. Het komt meer voor (b.v. bij Vondel, Hooft)
• dat, op deze wijs, een voorstelling (of begrip) in de uiting
zich in aparte voorstellingen ontleedt (of ontleed wordt),
wat met een geleerde term hendiadiels wordt genoemd ( =
„een door twee"). Vgl. in de Genestet's A an een Heereboer : „Uw akker schiete welig op, Schoon Rus en rente
daal' !" = de rente van uw Russiese effekten. — Let op regel 3, helemaal in famieljare taal : financies ('t meervoud op
s) — grappen permitteeren! — Let op dat : bevracht! —
Uit regel 4 blijkt wel dat zaal in XV en XVI werkelik die
meer bepaalde betekenis heeft die er boven aan•s toegekend.
.

KoEPL. XVIII. Regel i is weer famieljaar, (Etcetera — de rest
precies), en in regel 2 worden met voordracht zulke deftige woorden gebruikt ; chicard = „sjiek" (chic). — Let in
Allitteratie !
6 op pralen — gulden — blinken.
KoEPL. XIX. Heel handig komt de Dichter, in XVIII, van
zijn zaal op de mensen — en, juist als 't hoort, 't eerst op
zijn held. — 6-7 zijn ironies. — kopij: voor kopie; vgl. anfysionomie: niet te verwarren
dijvie naast andievie, e. d.
met hisiognomie dat gelaatkunde betekent.
KORPL. XX. 2 : Dat breede ook breed zeggen en datzelfde brede dan ook in leuningstoel en majesteit brengen door rek-
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king van leu- en ma-; ja ook in vult (als met twee /'s) moet
men het doen gevoelen. En zo moet in de zegmanier van
regel 4 dat „hooge" zitten : 't woord zelf gerekt en zwevend,
de hele regel in langzaam tempo, met veel klemtoon.
Iemand met een speld in z'n benen prikken : een famieljariteit van schooljongens onder elkaar en dus een allergrootste onbetamelikheid jegens een persoon als de Ridder !
KouPL. XXI. Ontboezeming! — Poids: „zwaarte" en „gewichtigheid". — Een „Hoog-geleerde" is een Professor of
Hoogleraar. — C'est moi = „Ik ben het". — Adoreeren:
aanbidden, vereeren. — Welke twee woorden staan in 7 in
verband tot elkaar? — en welke in 7 en-8? — Er zit een
goede humor in 7-8: hun menschheid = hun mens zijn,
dat ze maar mens zijn.
KOEPL.XXII. Min of sneer: hij bedoelt „nog al" ; de Dichter
drukt zich ironies zwakker uit dan hij sneent (zogenaamde
litotes).— Prejuge: vooroordeel. — Gratie: bevalligheid. —

Twee mooie allitteraties.
KouPL. XXIII. Dit koeplet is alleen te verklaren als wij koeplet VI niet vergeten zijn: het was in 1847 ! Er werd toen
een warme strijd gestreden om Grondwets-herziening tussen de partij van het „Behoud" en de partij van de „Vooruitgang", de strijd waarbij de Oppositie eindelik zegevierde in 1848, toen wij een nieuwe Grondwet kregen. Onze
man was natuurlik een staal van de allerkonservatiefsten.
Voor hem was het Gezag het Gezag; hij en zijn familie en
vrinden en kennissen hadden niets aan te merken ; als alle
andere mensen nu maar tevreden wilden zijn, seat was het
dan niet een toestand van vrede ! Uit de Staatscourant kon
men elke dag zien dat er geregeld-aan bestuurd en geregeerd werd, dat de „taken" „marcheerden" : benoemingen,
ontslagen, pensioneringen, bevorderingen, overplaatsingen, oproepingen, verslagen etc. etc. Wat wou men meer !
Ging alles niet naar eenmaal geldende wet en regel? Alle
oppositie tegen de Bestaande Orde van Zaken was voor
Meneer uit den Boze en alle on-Welgezindheid tegen de lieden die de Macht hadden, strafbare Kwaadwilligheid voor

94
hem. Merk wel op, dat toen de Genestet zijn dichtwerk
schreef, de Orde van Zaken een andere was geworden. De
Oppositie was zelf Gezag geworden. — Met geestige ironie
tekent de Dichter zijn tiepe. Uit dit en de volgende koepletten zien we dat hij een weinig wetend man is, die niets
doet om zijn geest te verrijken en zijn begrip uit te breiden.
De Staatskrant en de Almanach de Gotha (XXIV) zijn z'n
voornaamste lektuur. De Staatscourant is het Dagblad der
Regering ; uit elke goede krant kan men zien wat er al zo
in staat, zie maar onder het hoofd „Officieele Berichten" ;
niet te verwarren met het Staatsbletd, waar alle Wetten en
Besluiten in worden opgenomen. Dat de Staatskrant elke
dag vol staat, is voor de held van de Sint-Nikolaasavond
het beste bewijs dat de boel in orde is. Daarom wordt deze
zijn „COWS de politique" genoemd : cours is „cursus" „leergang" (cur sus is 't Latijnse woord voor „loop", „gang", van
currere „lopen", courir), zijn politieke leer- en handboek
Regel 6 en 7 zijn nog al vermakelik. De oudere tijdschriften
bevatten meestal een afdeling Boekbeoordeelingen en een
afdeling Mengelwerk , bellettristies en populair-wetenschappelik. Het woord wordt hier aardig toegepast op de grote
verscheidenheid in de kolommen van de Staatskoerant.
.

KouPL. XXIV. Te Gotha worden sinds lang verschillende Genealogiese Almanakken (jaarboekjes) voor de Adel uitgegeven (ook Diplomatieke en Statistieke, met veel genealogie
van de Regerende Huizen) ; het zijn kleine nette vierkante
boekjes, nog al lijvigjes. De Genestet's held is zelf een J onkheer ; hij stelt in al die adellike zaken 't grootst belang.
Hier wordt bedoeld de Almanach de Gotha met de tafels van
de Vorstelike Pamilien. — Let op 't komies rijm kommissaris — naar is en Gotha — iota. Zulk soort rijm hoort bij 't
genre ; zie Fantasio zang 2, koeplet XVI, XVII, XIX, XX,
XXXVIII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI ; Laatste Zang,
koepl. XXVII. Vooral uit Beets' Maskerade kan men het in
allerlei soort leren kennen : Grootmeestren van drie orden
reden daarna, — — Voorbij : Eerst was het die van Alcantam ; en : Doch keeren wij tot d'optocht, Laat ons zien...
ja!: Een hunner was Don Gusman de Medina; en : ---Nu,
die persoon — — Is u bekend door 't Italiaansch theater :
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Gij kent zijn wit gewaad, nog witter koon, — En tragen
gang ; geen luier knecht bestaat ey ; nog : Maar nimmer hebt
ge zulk een bal gezien? . . . 0 ,: Dan waart ge in zeekre stad
nooit op 't Casino. Vgl. nu uit de Sint-Nikolaasavond o.m.
XVII , XXI , XXII , XXVII, XXXVI, XXVII :
veel vreemde woorden in 't rijm geven iets ondeftigs aan een gedicht ;
I, XXVII, XXXVI, waar woorden in 't rijm staan die 't in
ernstige poezie niet zouden doen ; verder XXVIII, 3-4,
XLII, XXVIII, LI, LXV, LVII, LXX, LXXI, 1-2 etc.
— Gerecht = rechtvaardig ; een woord dat in de tegenwoordige poezie niet veel meer voorkomt, dat door de Genestet
ook al ouderwets gevoeld werd en aldus hier ietwat komies,
nl. kwasi-ernstig gebruikt kon worden. Meestal ziet men het
verbonden met hemel, of met straf, of met wraak, ook met
zaak; als rechtsterm in b.v. „het gerechte vierde deel" (dat
iemand naar recht toekomt). Gerecht is met ge- van recht
gevormd als gewis van wis, als gestreng, getrouw e. d. Nog
Hollandse volkstaal : bij oude mensen. —Commissaris:hier
= bestuurslid. — Club: door de Dichter hier „manlik" genomen, als in 't Frans ('t woord is Engels) ; meestal „vrouwlik" gebruikt. — iota of jota: de naam van de i in 't Grieks,
overeenkomend met jod in 't Hebreeuws ; in 't Hebreeuwse
alfabet was jod de kleinste letter; zo kreeg iota de betekenis
van „iets kleins, gerings" (vgl. Mattheus V, 18).
Machtig
in i hoort weer tot de famieljare taal.
;

KouPL. XXV. 3 : „Geschapen voor een kussen" : de Dichter wil
zeggen „voor het kussen, d. i. het regeringskussen, deugde
hij stellig niet ; maar om altijd gemakkelik op een kussen
to zitten was wel iets voor hem". De vraag is of regel 4 een
bepaling is bij rentenier of bij kussen. Ik voor mij beschouw
die als bij kussen behorende en dan is het een grap, een hatelike aardigheid van onze Poeet. Trufiels zijn een soort
paddestoelen, lekker, en kostbaar ; de man is natuurlik een
smuller. Die Russen zijn de Russiese effekten die toenmaals
laag stonden : vgl. A an een Heereboer (uit dezelfde tijd) koeplet 3 : „Uw akker schiete welig op, Schoon Rus en rente
daal' !" Let op het streepje na en: de lezer moet niet denken dat de Dichter hem zo maar een kussen vol effekten
kado wil doen, — dat kan hij denken, Russen zal hij heb-
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ben ! 1 — Congestie : aandrang van bloed naar 't hoofd ; men
zegt zowel „kongesties hebben" als „kongestie hebben";
ook „'n hevige kongestie". — 7: De doodstraf en de lijf straffen waren toen nog niet afgeschaft, het was toen een
hangende kwestie ! De Ridder was er natuurlik een groot
voorstander van, het waren uitstekende middelen tegen
het „kanalje" van koeplet XXVII.
KouPL. XXVI. Geeltj es : „gouden Willempjes", tienguldenstukken. — Figuur, van personen, kan met de en met het
staan, maar met het drukt het minachting uit : „Charlemagne is een grote figuur in de wereldgeschiedenis" niet „een
groot figuur"; vgl. dat heer, dat stumper, dat sinjeur e. d.
(zie Zw. Herdrukken, Jan, Jannetje e. h. j. k., de Aantekening bij wild woclwater: 4de druk, pag. 87). — fort : vgl.
't zelfstandig gebruik van ons zwak. — Bes: zoals grootmoeder teder-hartelik tot grootje, zo werd bestemoer (vgl.
beste jongen) tot bes(t)je: zonder t als in vogelnesje. Maar
terwijl bij vogelnesje volstrekt bewust blijft dat hierin 't
deminutief van nest is (zo bedoeld en aldils opgevat), terwijl in vogelnesje in voile werkelikheid de t in de geest aanwezig is en derhalve geschreven wordt, is bij besje het oorspronkelike best abso1uut vervluchtigd, er is niet het minste van gebleven ; de verandering van bes in best (in de veranderde De-Genestet-uitgaaf) is dus een verkeerdheid. —
Een flauw partijtje : niet onder fijne spelers, maar voor de
aardigheid zo e's.
KouPL. XXVII. Geen gekleede rok: Bij sommige gelegenheden,
bij recepties, ter bruiloft, op een bal, voor een diner, een
audientie, behoort men op een bepaalde manier gekleed to
zijn; zo heeft gekleed de bizondere betekenis gekregen van
„gekleed naar den eis", „comme it faut", evenals men iemand van goede geboorte, van goede afkomst, kortweg
noemt „van geboorte", „van afkomst" ; vgl. ook „een man
van geld", „van verstand" e. d. De yok, jas zonder voorpanden (die men ook aan diakenen en „lijkdienaars" zien
kan), was ± 185o nog het gewone nette kledingstuk. Gekleed was hij volgens de Ridder eerst, als hij versierd was
met een dekoratie.
1 [Anderen vatten regel 4 op als slaande op rentenier, m. i.
verkeerd.]
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KoEPL. XXVIII. Monomaan is iemand die een of ander idee
fixe in z'n hoofd heeft ; het is een soort van zich langzaam
ontwikkelende krankzinnigheid, daarmee beginnende dat
een enkel denkbeeld (bij ogenblikken en tijden) gemoed,
verstand en evil gaat overheersen (monomanie: Grieks, van
monos „enig" en mania „razernij". — Regel 3: het eigenlike
ordeteken wordt alleen maar gedragen bij officiele gelegenheden; in het dageliks leven wordt in de plaats daarvan een
stukje lint of een rosetje, in 't knoopsgat, gedragen, links,
of ook wel het metalen ordeteken in rniniatuur ; onze Ridder had hiervan nu meer dan een exemplaar, voor z'nverschillende jassen. — Let op 't zwaarwichtige star hier, voor ster,
een erg licht woord wat het geluid betreft. Chambre-cloak: geheel verkeerde schrijfwijze van het woord sjamberloek (ook
sjamberloe), dat uit het Oosten van Europa afkomstig is
maar vroeger dikwils als Engels beschouwd werd, opgevat
als samenstelling van chamber, kamer, en cloak, mantel ;
in 't Engels komt het woord echter niet eens voor. 1 —
Star: de ouderwetse vorm, deftigheidshalve !
KoEPL. XXX. Let in regel 2 Op de kortheid van de uitdrukking : vgl. b.v. „we trokken onze mantel aan en onze hoed
op", „koffie-en-boterham eten". — 7: „Een heer aan 't
vuur": de man stond helemaal buiten dat kinderleven, hij
was in de kamer, maar vreemd aan al het aardige dat daar
afspeelde : niet zonder minachting geeft de Genestet het
krachtig met zijn „'n heer aan 't vuur" te kennen.
KoF,PL. XXXI. Oir (uit te spreken 00Y; Frans hoir): onzijdig
enkelvoudig woord, betekenende „nakomelingschap ('t zij
een of meer) in de rechte lijn", die in de rechten van een
overledene treedt ; vooral rechtsterm. Niet dikwils (meest
in hogere stijl) vindt men het als hier bij de Genestet :
manlijk oir; soms wordt het, aldus gebruikt, manlik genomen. — De surprise in de laatste regel is : de verrassende
ontknoping van het verhaal. — Tot de famieljare taal hoort
in (lit koeplet : braal in 5, en passen voor.
KOEPL . XXXII. Zorg in 7 wordt weinig in de boeken gezien.
- Let in 't volgende koeplet, uit hetzelfde oogpunt, op : om1 [Aangetoond Tijdschrift der Mij van Letterkunde XI, 72,

een

228.]
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springen en zo tusschenbeide; in XXXIV op opgeven en niet
langzaam.
KoEPL. XXXIII. Regel 2. - Scepter: Het woord heeft drie vormen, nl. schepter, eenmaal en nog voor velen de gewone
vorm, met sch gesproken; skepter, naar 't Grieks met sk,
ondageliks ; setter (naar 't Frans), vroeger dichterlik vooral maar rinds langen tijd in Holland haast altijd gehoord,
scepter gespeld, naar het Frans. — Pensief: peinzend. —
Handwerk: in deze betekenis komt, uit den aard der zaak,
meer voor handwerkje, handwerk is gewoonlik iets anders.
.

KouPL. XXXIV. Handig is dat : enz. 'k hour schellen. Hij wil
nog niet to veel van het meisje vertellen, hij laat ons haar
even zien als bezig met het theeser vies en spant onze verwachting. In dat overhaaste afbreken van de pas begonnen schildering ligt iets nonchalants: maar . . . 't is de bel
die het doet — zo iets gebeurt meer; het brengt meteen leven en beweging in het toneel. Merk op, hoe de Dichter in
eigen persoon als 't ware de deur opent, en wat volgt zo
echt tot een vertoning voor ons maakt.
KouPL. XXXV. Een goed effekt heeft nu de waarschuwing in
XXXIV dat er niets bijzonders zal verschijnen : de plechtige verschijning verrast ons nu dubbel. Er zit in de beweging van die eerste regel een zekere afgemeten langzaamheid, waarin we de ooms duidelik zien binnenkomen, met
de tantes er achteraan : 't moet er behoorlik naar gelezen
worden; gebeurt dit, dan komt ook even de voorstelling
bij ons op dat de tantes ook gedekoreerd zijn, even maar,
en ondeugend-vlug plaatst de Dichter daarom zijn wactr
schuwing, regel 2 eerste helft, wat dadelik en in vlug tempo
volgen moet. — 't Pootie: het podagra, de jicht. — Spes
patris et patriae: „de hoop des vaders en des vaderlands" ;
vgl. Camera Obscura, 't eerste stuk, op 't slot. Hier met de
klemtonen op sees, -tris en pa. — Piepa voor papa is studentikoos ; 't is anders de Surinaamse pad.

KoEPL. XXXVI. In verscheiden koepletten hebben we niet
meer opmerkzaam gemaakt op de allitteratie. Let wel op
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de zeer tekenachtige in 1-2. Voor die heren aan de haard
vgl. uit de Familie Stastok het hoofdstuk van het avondpartijtje. — Let op het verband van regel 5 en Straks zullen etc. Regel 4 moet waarschijnlik niet met een punt gelezen worden maar met kom.ma : regel 5 krijgt dan de kracht
van „Wij luisteren dus liever niet". Want de Genestet heeft
al verklaard dat hij van effekten en zulke zaken liever niet
hoort. Fondsen zijn effekten. Vgl. voor 't woord zich alarmeeren (= zich overdreven ongerust maken) en ook voor
de inhoud van de regel het gedicht Alarmisten (van 1848 !
het Revolutiejaar) : Och bevende A larmisten, Och pruiken,
podagristen, Och ouwewijven-kliek etc. Het is dezelfde jeugdige haat, die dit en de Sint-Nikolaasavond geinspireerd
heeft ! Vgl. voor 5-6 koeplet XXII, 7-8; en koeplet
XXXIX moet de neus het alweer ontgelden. — 7-8 : Jan
Helmers (Amsterdams dichter) bezong in 1812 de aloude
grootheid der Hollandsche Natie in het uitvoerig dichtwerk
(zes zangen !) van die naam. „Iedereen weet wel, zegt de
Genestet, dat Nederlanders niet het talent bezitten van
geestig te keuvelen: 't is altijd over weer en welvaart en zulke dingen. Een reden te meer om naar de gesprekken maar
niet te luisteren."
KouPL.XXXVII. V oor mij : Franse, ook Engelse uitdrukking
(pour MOi , pour 114i) voor 't Nederlandse ik voor mij, wat
mij betreft, die bij de Genestet en zijn tijdgenoten (Potgie-

ter) meermalen voorkomt [toch ook bij onze XVIIde-eeuwwers] ; zie b.v. A an de Hollandsche Jongens, begin van op
een na de laatste strofe). — Hoe egoist: egoist is hier als adjektief gebruikt = egoisties, wat meer voorkomt (evenals
ook 't substantief Protestant b.v.). In hoeverre is het egoisties van de Dichter? Er zouden er, denkt hij, kunnen zijn
die de konversatie nog wel belangwekkend vonden. Maar
hij houdt er niet van en daarom zwijgt hij daarvan. — Wel
zoo graag en grager nog: Is er in uw eigen taal verschil tusschen deze beide? — In de konstruksie van 3-4 is dit
biezondere dat doet binnen in de tweede zin geplaatst is,
terwijl het toch ook hoort bij zwijgen in de eerste zin.
om te zien namelik. — tooverfiuit:
—Eena rdigeangst:a rdig
Denk o. m. aan het sprookje van de Rattevanger van Hamelen en aan dat van de Vogel Grijp bij Grimm,
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KouPL. XXXVIII. Opgeprikt: stijfdeftig-mooi. — Hoe hebben we ons dat scheel kijken voor te stellen? Vgl. in 't volgende koeplet : hij loert — hij draait etc.
„God en Gij", als ridderlikgalante leus : Alles voor God en voor U", daarvoor slechts
wil de aanbidder leven. — Voor de neus vgl. koeplet
XXXVI. — Let op dat : mijn eer, de mijne. — Merk op, hoe
de Dichter in regel 2 zich zelf weer in de rede valt : het objekt bij bekijkt ontbreekt immers; daardoor komt weer
meer levendigheid in de voorstelling.

KoEPL.XXXIX. God and you:

KouPL. XL. Mooie allitteratie in regel i !
KouPL. XLI. Om charmant en pik ant te doen uitkomen, kan
men enige klemtoon leggen op char- en pi-. — pikant in de
zin van „'t tegengestelde van saai, min of meer boeiend
door geestigheid. — Dat vraagstuk der natuur: probleem
dat de natuur de denkende mens als 't ware opgeeft. —Het
vroeger populaire gedicht Truitje van Bogaers (t 187o, de
dichter van de Tocht van Heemskerk naar Gibraltar), is de
ontboezeming van een burgerjonkman over z'n Truitje, de
dochter van een „zwarte smid" („Haar moeder schijnt wat
vinnig — Maar zij is als de sneeuw zoo wit — En als een
duifje aanminnig") ; — die hem zo'n fenomeen toelijkt dat
hij zich afvraagt : „'t Is raar ! hoe kwam zoo'n leelijk paar
Aan zulk een aardig spruitje?" — Let op de farnieljare
taal in het koeplet.

KoEpL. XLII. Het sprookje van Luilekkerland (het land waar
men het „lui en lekker" heeft), waar vroeger ook een centskinderprent van bestond, is al drie- of vierhonderd jaar
oud en van oudsher komt er de Rijstenbrijberg in voor, waar
men zich doorheen moet eten. — Merk op hoe wel te pas
het gemeenzame „ergens door heen bijten" hier is ; op zichzelf is het een verkorting van : „door een zure appel heen
bijten". — In regel z 't bekende gebruik van niet (min of
meer vragend) in 't gemeenzaam gesprek = „nietwaar (nie-

waar) ?"
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KoEPL. XL'''. Wat is de kracht van dat „ofschoon" in 1 ? —
De vergelijking wordt nog volgehouden ! — Idees : gemeenzamer dan idee 'en; vgl. financies in XVII. — Zijn lint, dat
breed door 't knoopsgat stak: „breed" hier met de symboliese
bijbetekenis van „aanmatigend" ! — 't Algemeen Letterlievend Maandschrift (toen wel 't „Leuterlievend" genoemd),
was een van de oudere kritiserende Tijdschriften, bij het
jongere geslacht niet erg in de gunst ; het heeft nog tot 1863
toe voortbestaan. De Tijd daarentegen was in zijn soort
iets moderns ; niet recenserend, maar „der beschaafde wereld" o. a. „allerlei merkwaardigheden der letterkunde en
geschiedenis van den dag" aanbiedend : een, niet onverdienstelik, tijdschrift van smaak dus, dat zijnlezers, tevens,
bellettristisch, van de voornaamste dingen op de hoogte
hield. 1 Het verscheen in 1845, j aarliks twee delen met platen, met portretten vooral, en was de eerste jaren onder
redaksie van Boudewijn d. i. J. C. van der Vliet, een tussen
1840 en 1850 niet onbekend letterkundige met wie echter
nog al eens een loopje wend genomen. Keller (Conviva) in
Het Servetje zegt, dat Boudewijn's Maandschrift „zijn bloei
minder aan den inhoud te danken had dan aan de loterij
van boeken en kunstwerken, welke er aan was verbonden."
Merk wel op dat de Genestet hier hatelik tegen de Tijd is :
eerst is het alsof hij prijzen wil maar dan komt met dat
„erger" de aap uit de moues.
KOEPL. XLIV. Niet minder geestig als bij de Rijstenbrijberg

uit het sprookje, wordt de man hier bij de welbekende
Draak uit de Middeleeuwse Ridderromans (de zogenaamde
Arthurromans vooral !) vergeleken en de minnaar is nu de
Ridder die 't beest bevechten moet, om haar goedkeuring
te verwerven en het tehen daarvan, dat dikwils in een sjerp
(of lint, of sluier) bestond, in de heraldieke kleuren der Dame; blauw neemt de Dichter hier zeker als de schone kleur
van de trouw. 2 Tancredo is de deelnemer aan de Eerste
1 [En waar, ook door zijn platen en portretten, nog wel een
en ander uit te leren is !]
2 Wie over deze sjerp meer wenst te weten, zie Noord en
Zuid XXII (1899), 299-301.
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Kruistocht (Godfried van Bouillon !), de bloedverwant van
Bohemund van Tarente, een van de grootste helden uit die
tijd, door zijn tijdgenoten als de Spiegel van alle ridderlike
Deugd geprezen ; zie ook Tasso's Heldendicht van de Eerste
Kruistocht, Jeruzalem Verlost, vertaald door ten Kate in
1856. Met Hugo bedoelt de Genestet nu waarschijnlik wel
Hugo van Vermandois, andere deelhebber aan deze Kruistocht, de broeder van de Koning van Frankrijk, ook een
der helden van Tasso. Meer eigenaardig was het misschien
geweest als hier personen uit die Ridderromans waren genoemd, waarin werkelik de verering van een Dame, en loon
dat de Ridder van haar hoopt te ontvangen, het motief is
van zijn avontuurlike tochten.
KouPL.XLV Acces.

toegang tot het huis, toestemming dat
hij het meisje mocht bezoeken ; een woord dat lang bij ons
in gebruik geweest is, zie ook op 't slot van Staring's Twee
Bultenaars, en in De Wakker van Zon's Willem Hups
(18o5): (De Heer Noteboom kwam) in eigen persoon bij den
Heer Hups acces voor hunnen zoon bij (diens) dochter vragen (pag. 187). — van de'echten stempel: eigenlik = van
d'echte stempel. In werkelikheid kort den nooit of tot de.
De werkelikheid is dat het echte lidwoord de (dat Been
vorm den kent) hier optreedt ; hiermee vervalt dan ook
de n van echten.

KouPL. XLVI. Met nooblen zwier:

flink had hij het studentenleven meegemaakt maar zonder zich te buiten te gaan, en
op tijd zijn studie volbracht. — Theses: Achter de Akademiese proefschriften (dissertaties) vindt men altijd een
aantal Stellingen (Theses), beweringen die vroeger, nu niet
meer of weinig meer, ter promotie aangevallen en verdedigd werden. Een Jurist kon vroeger promoveren op enkel
Stellingen, wat nu niet meer kan. Men promoveert op een
proefschrift, op stellingen (op = „op grond van"). Op theses en vernuft gepromoveerd wil zeggen, dat hij zijn titel
kreeg op grond van bij de verdediging van zijn Stellingen
aan den dag gelegd vernuft ; 't zelfde zou betekenen : op vernuftige theses. Vgl. de A antekening bij koepl. XVII : over
hendiadys. -- Corpus juris (civilis): Naam van de grote
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Verzameling ( = Corpus) Romeinse Rechtsboeken, waarop
ons Recht en de Rechtsstudie noch altijd baseert ; Juris
civilis is de tweede naamval van Jus civile = Burgerlik
recht. Een onderdeel van dit Corpus juris zijn de Instituten
waarvan sprake is in de Familie Stastok, tweede en derde
hoofdstuk. Het is een zeer droge studie, vandaar regel 3
hier ! — Ale (zeg : eel): een soort Engels bier. — De laatste
regel is een Nieuw-Testamentiese uitdrukking, vgl. Colossensen II, 9 en io, Ef eze IV, 2 2 en 24. Voor de vorm
V amen de Aantekening koepl. XII..
KoEPL. XLVII. Souffreeren: erg verdriet hebben, Fr. soufirir ;

weer een woord uit het gedistingeerd Beschaafd, als in
XVIII, 2 en elders. — Embeteeren : gemeenzame Franse
term voor „iemand vervelen". Vgl. voor deze regel XLIV,
8. — Chicaneeren: iemand door vitterijen, op kleingeestige
mauler plagen, het leven onmogelik maken — Mores leeren:
mores is eigenlik een Latijns woord, meervoudig, dat o. a.
„zeden", „manieren" betekent (vgl. moraal, en Fr. moeurs ;
't is dus letterlik „iemand leren hoe hij zich to gedragen
heeft", „tot zijn plicht brengen", dan ook „onder de knie
krij gen" .
KoEPL. XLVIII. Whist :

't bekende kaartspel. — Denk bij dit

koeplet aan XLVI.
KOEPL. XLIX. Vgl. bij regel z : Evangelie van Johannes,
XIII, 27. De slang in 3 is weer de Satan, die in de Schrift
ook „de Slang" heet. — Suites: gevolgen. — Hij heeft zijn
wraak in 't hoofd kan op twee manieren opgevat worden.
Vis a vis : vlak tegenover.
UIT HET LAND VAN COCANJE Pays de Cocagne is de Franse
naam voor Luilekkerland. De bekende mast bij Volksspelen, met allerlei begeerlike zaken boven-in, heet ook mdt de
Cocagne, bij ons ook Cocagnemast. Zie voor de betekenis
van het Lied en over de tietel de Letterkundige A antekeningen voor onze tekst, bladzij 2-6.
Let op rijm en klankspel, en op het famieljare van de taal.
:
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KoEPL. 1 : Deze eerste strofe gold wel inderdaad van.
Willem II. In zijn „zalige jeugd" — had de roem hem verheugd : Spanje, Waterloo, Tiendaagse Veldtocht ; uitvoerig
kan men er over lezen in het 3e Hoofdst. van het voortreffelik geschreven Leven v. Willem den Tweede van Bosscha.
- KOEPL. 2 olijk : slim. — KoEPL. 3 : 't Kabinet: de gezamenlike ministers, de regering. — KoEPL. 4 : Een „Rijkskanselier" hebben we eigenlik niet (wel Duitsland; en Engeland heeft een Lord High Chancellor ; in beide landen
is hij de hoogste staatsdienaar) ; de Genestet bedoelt er
de Eerste Minister mee. In de laatste regel is „hij" die
Rijkskanselier. — KoEPL. 5 : Floor heet de hofnar in van.
Lennep's Eduard van Gelre; de Genestet herinnert zich zijner ook in Morgen is mijn Dichtey farig: gedicht van 1846.
— KoEPL. 6 : Cantenac en Pauillac : Franse plaatsen waar
wijn van daan komt, beide aan de Gironde, beneden Bordeaux. — KoEPL. 7: Gelijk men spreekt van Uwe Hoogheid,
Uwe Excellentie
„Uitmuntendheid"), Zijne Majesteit
(„Verhevenheid"), etc., zo spreekt de Koning hier van
„Milne Hoogheid" en „je zotheid" : Potgieter gebruikt op
dezelfde wijs, spottend : Z'n Bleehheid (in De Zeilwagen van
Prince Mousing in Liedekens van Bontekoe), en elders Zijne
Deftigheid; Staring Zijn Graaflijkheid (Twee Bultenaars);
Kom. 8 : Als alle katten grauw
vgl. ook meine Wenigkeit.
zijn, is het nog donker ; zinspeling op een bekend spreekwoord. — KoEPL. 9 : „Klaar zijn in een vloek en een zucht":
bekende spreekwijze.
KoEK. ro : Floorneef: zo spreekt
in van Lennep's gedicht Eduard zijn hofnar aan ; zie Morgen is mijn Dichter jarig. Aan zijn Rijkskanselier heeft de
Genestet hier de bezorging van de ridderordes opgedragen. De ambtenaar die er mee belast is, heet inderdaad
kanselier en de ridderorde heat zijn eigen „kanselarij" —
KoEPL. 1 i : Nurksch: knorrig, uit het humeur. — KoEPL.
13 : De narren waren meestal min of meer wanstaltige wezens, dikwils dwergen. Vandaar dat „groote mug" in 1o.
Sint Jozef, de echtgenoot van Maria, de Moeder des Heren
(Christus), later de patroon van de timmerlieden, wordt
bij de Katholieken aangeroepen in stervensnood. Temet is
bier soms.
KoEPL. 14 : Merk op regel 4
KORPL. 20 :
In regel i de klemtoon op keert, tegenover regel 1 van koe-
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plet 20, waar 't op weer is gekomen ; immers in terugslag
Welgezind: Het officiele
KOEP14 . 22
op dat eerste.
woord voor de gewenste verhouding van onderdanen tot
regering. KotPL. 23: Trakteeren = behandelen. KOEPL. 24: En zij kermden: Aan dat kermden merkt men,
dat de Dichter hier met die wijzen ook al de draak steekt.
Let op het biezondere in regel 4. — KOEPL. 25: Nederland!
:

KouPL. L. In dit koeplet kritiseert de Dichter op een handige
manier zichzelf. Want hij kan 't niet ontstrijden : het Liedje van 't Land van Kokanje is te lang, immers 't is niet
te begrijpen dat de jonker het ten einde gebracht zou hebben. Hij is er mee in een lastig parket en het moet goed gepraat worden. Eerst evil hij er zich afmaken door het Lied
op zich-zelf te gaan kritiseeren : 't Is een produkt van de
ionker en die had nog veel te leren, hij was nog onordelik,
overdadig en wild in zijn kunst. Maar dan in koeplet LI
er overheen pratende, praat hij er zich (natuurlik niet zonder het zelf zo te verkiezenl heel en al in, want dat noch
het ene noch het andere van die onheilen gebeurde, dat is
het juist waarvan de Verteller ons de verklaring schuldig
is. Ter elfder ure nu vindt hij er dan op: „'k geloof, de man
was niet recht op de hoogte en ietwat doof." L—LII in
verband met het lange Lied is een goed staaltje van het
eigenaardige vtn het dichtgenre. — Let in 7 op de klemtoon „lied-ien."
KouPL. LI. Een goede uitwerking doen in regel 1-2 die korte
woorden met a en a : slag — vat — pot — spat. Men 1166rt
er het lawaai in. — Let op 't komiese 't een en 't ander; een
„kleine beroerte" zegt men ook wel eens waar de Genestet
weet zich netter uit te drukken. — De geschiedenis van de
Hertog van Alva is bekend : bij de tijding van Den Briel
smeet hij zijn hoed tegen de grond en vertrapte die.
KOEPL. LII. 3 : Manslag: moord in drift, of bij ongeluk zon-

der voorbedachten rade. — 7 : Een air nemen (zich op een
bepaalde manier aanstellen) : kier, als beledigde majesteit,
een hoge borst zetten ; hij plaatst zich ver boven het dich-
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tertje. Een pose nemen: een bepaalde houding aannemen
om zekere indruk te maken.
KozPL. LIII. 5; Resume: beknopte samenvatting, de korte
inhoud van iets. — Let op de komiese aanwending van het
dubbele krijgen: in de koorts krijgen heeft het niet dezelfde
betekenis als in zijn conge krijgen; door na het tweede kreeg
even te wachten, zodat zich dit verbindt aan het eerste,
ontstaat er een komies effekt als er dan op eenmaal komt :

de koorts!
KoEPL. LIV. Mooie allitteratie in i . Grieve : smart, hartzeer.
— Kongestie : zie XXV. — In regel 8, als in koeplet X, een
toespeling op de Geschiedenis van den dag : de demokratiese woelingen in Oostenrijk, de vreselike botsingen van
yolk en regeering, de onderdrukking van de opstand te
Weenen (de Oktoberdagen van 1848 !) ; de Regering wilde
van geen „politieke vergiffenis" weten (= amnestie) en
vier jaren lang bleef Weenen in staat van beleg. [Amnestie
is een Grieks woord, betekenend „'t niet meer er aan denken" (a is de zogenaarnde „alpha privans", 't ontkennende
voorvoegsel a dat ook in atheist, atoom en meer zulke woorden voorkomt), 't vergeten, strafkwijtschelding, nl. ten
opzichte van politieke misdrijven.]
KoEPL. LV. Sweetheart (Engels; spr. uit swiet-ha- at: de ie lang)
= „zoethart" : „schat", „lief".
KoEPL. LVI. Zo gemakkelik de Dichter koeplet XLI is overgegaan tot het vertellen van wat een jaar geleden gebeurd
was, zo gemakkelik keert hij hier tot zijn Sint-Nikolaasavond terug. En nu eerst zijn we met onze voile belangstelling midden in het verhaal. Hoe goed is het gezien geweest,
om niet te beginnen met het begin maar op de bewuste
avond-zelf eerst ons op eenmaal op de hoogte te brengen.
Hoeveel sterker is nu de spanning! Een verrassend licht
gaat nu op over die armband, over dat „God and you" !
Wij begrijpen nu de toorn van de Heer des huizes. Het was
zoveel te zeggen als : Ik doe nooit afstand van u en de Hemel zal ons bijstaan. En wel lijkt het zeer onverstandig,
zeer onhandig, lichtvaardig, dwaas, vermetel, onbedacht!
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Wat moet daarvan worden ! — Let wel op regel 5-8. Als
de Genestet het zo over die vermetele minnaar heeft, dan
denkt hij onwillekeurig aan zichzelf, ook twintigjarige; aan
de vermetelheid van zijn dichten, waarbij hij onbekommerd de oude beproefde regelen met voeten treedt en niet
anders doet, dan of heel dat publiek z'n famieljare vrinden
zijn. Spotachtig veinst hij een zekere bezorgdheid; die heren zijn de toekomstige critici, en die puntjes zeggen zoveel als „o He .. !" Grappig is dan het begin van 't nieuwe
koeplet. 't Is nu Sinterklaas, hij kan er nu zijn hoofd niet
mee breken, zal voorlopig z'n gang maar gaan.
KmPL. LVII. Vooral de klemtoon op Nu, in regel 1. — Mooie
allitteratie in 3, wat geen allitteratie wezen zou als rinkinken de klemtoon op de eerste silbe had. — Aardig is dat :
en zucht „Ik ben niet bang". Koontjes : koon, koontje is
een in Zuidholland veel gebruikt woord voor wang.
KoEPL. LVIII, 5: speech: bestaat in drieerlei vorm bij ons :
I. het echt Engelse woord ; 2. vernederlandst tot spiets (w.w.
spietsen) ; 3. speech : gesproken met ee en ch. (Meerv. speechen; w.w. speechen, speegde, speechte, zoals naast to
tufte, ook wel lupe (met v), naast vonnissen, vonniste,
ook wel vonnisde (met z), de gevonnisde), naast strafte

ook straide). In vorm 2 is het woord zeer algemeen geworden, famieljaar ook in de goede beschaafde omgangstaal : 'n aardig, 'n geestig spietsje, wat kan hij spietsen.
Speech kwam wel op in studentenkringen, heeft zich vandaar
weer verbreid, maar 't bleef beperkt tot de hogere kringen.
Anders zijn de verHoe 't bij De Genestet to lezen is?
houdingen bij meeting (met de Engelse ee: dit Beschaafd),
mieting (met de Hollandse korte ie : 't meer algemene),
meeting (met Hollandse ee, bij minder ontwikkelden).
—

KouPL. LIX. Krieken: Amsterdamse naam voor pepernoten.
Mangelen: Hollandse vorm voor amandelen; ook mangels;
ook de „amandelen" in de keel heten wel zo. Het is geassimileerd uit mangdels, mangdelen en hierin hebben we een verschijnsel dat vroeger in de Hollandse volkstaal veel voorkwam, zoals we b.v. zien kunnen in de blijspelen en kluchten
van de Amsterdamse dichter Bredero (t '618) : tangdenvoor
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tanden, songder, besongder, hongkt (voor hont), hongkt (voor
hant), en geassimileerd b.v. besonger, evongen (voor gevonden). In de tegenwoordige dialekten zijn er nog overblijfselen van : stong voor stont, ing voor ent etc. Het verdwijnen
van de silbe a heeft zijn oorzaak in de klemtoon op de
tweede silbe : zo ook sperge voor asperge, firmerie voor infirmerie, en nog veel andere woorden ; als kinderen met nadruk „natuurlik!" zeggen, dan wordt het tuurlik , en in hetzelfde geval wordt „ondeugende jongen!" deugende; en als
we een bond die Fidel heet, vlug achtereen enige malen
roepen, dan komt er : „Fidel, del-del-del!" ; kleine kinderen
beginnen een woord als b.v. politie-agent na te zeggen als
politie-gent: het zwak betoonde a is hun dan nog niet tot
bewustzijn gekomen.
Moppen : ook dit is een echt Hollands woord ; in 't Oosten van 't land zijn mopjes wat men
in Holland koekjes noemt, en mop pen zijn hier van die
harde, bruine „koekjes", die men gerust strooien kan, terwijl het gewone kleingoed (de „mopjes" van het Oosten)
zou vergruizeld worden. — Bonbons is het meervoud van
bonbon, dat, als onzijdig woord, ook kollektief gebruikt
wordt voor suikerbonen ; ook spreekt men van „een bonbon" . Von oorsprong is het een Frans kinderwoord, de herhaling van 't bekende woord bon „goed", in de zin van „lekker", als of Onze kinderen zo iets b.v. lekkey lekkey noemden. — Ulivels: let op de meer gemeenzame meervoudsvorm met s.
KoEPL. LX. Let op het tekenachtige afstroomt, van die brede,
large baard. — Aardig is 3-4. — Suikerbrood: De witte
suiker komt in de handel in grote „broden" die de kegelvorm hebben (kegel in de meetkunstige zin van 't woord)
en die suikerbroden heten ; in menige kruidenierswinkel kan
men ze zien. — 't Land van belofte: Oudtestamentiese uitdrukking voor Kanadn (ook voor heel Palestina), dat door
J ehova van te voren aan de Israelieten was toegezegd : het
Beloofde Land, het Land der Belofte. — Zoeten koek: Meesal wordt er (in het schrijven), wat het „geslacht" betreft,
onderscheid gemaakt tussen koek als stofnaam en als voorwerpsnaam : in 't eerste geval wordt het vrouwlik, in 't
tweed.e manlik genomen; als bij zoveel substantieven dus,
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KoEPL. LXII. De uitval tegen de „oude Heren" die hier begint, gaat door tot LXVI. — Debuteeren: beginnen, in de
wereld komen, voor 't eerst optreden, zijn eerste werk leveren ; niet te verwisselen met debiteeren, verkopen, leveren, in de handel brengen, in omloop brengen; en zo staat
ook debuut naast debiet. — Allitteratie !
Kor,PL. I,XIII. Merk op dat 4-8 niet meer .vragen zijn zoals
1-3. Met regel 4 wendt de Dichter zich weer tot zijn andere Toehoorders, maar met : „Enfin, vergeef mijn lossen
toon!" in 't volgend koeplet, gaat hij zijn antipathie weer
te lijf. — i : Kregel: korzelig, licht boos: evenals krieken,
niangelen, moppen, koon, zaal, oprijzen in de voorgaande
koepletten een Hollandisme. In andere delen van 't land
heeft kregel een andere betekenis.
KoEPL. LXIV. In dit en het volgende koeplet heeft de Dichter
het andermaal over zijn poezie, die een genre was, onbekend bij de Grieken en de Romeinen : de Ouden ! In de
Letterkunde nu heeft men drie eeuwen lang voor 't enig
waarlik „klassieke" (d. i. voorbeeldige) de meesterstukken
dier Ouden laten gelden. In de eerste helft van de XIXde
eeuw wend het oude dogma nog veel aangehangen en de
vertegenwoordigers van de Nieuwe Litteratuur (deRomantiek) voerden daartegen strijd. Geestig liet Beets er zich
over uit in zijn Maskerade (1835; zie de Letterkundige Aantekeningen hiervoor) : En hiermee (zo zegt hij o. m.) stag ik

van Homerus of — Wiens naam ik steeds eerbiedig uit zal
spreken — Omdat hij 't eerst der wereld 't voorbeeld gaf — De
dingen in 't poetisch pak te steken — Had hij het niet gedaan,
al klinkt het laf — Wij spraken nog steeds proza, dat 's gebleken — Geen BILDERDIJK had ooit bij ons bestaan — Was
hem geen Griek in 't dichten voorgegaan — Want alles komt,
dit zeggen zij die 't weten — Van Griekenland en Rome; ja
misschien — Had geen van ons een grein genie bezeten. — Was
niet de kunst van de Ouden afgezien Wij zouden nauwelijks zien, gaan, drinken, eten — Of slapen kunnen zonder
hen; en wien — Dit vreemd klinkt of onbillijk, ach! dien zouden — Wij voor zeer dom of . . . . zeer romantisch houden. In
die zelfde geest horen wij de Genestet hier nu! -- Regel 8
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betekent : „die niet met de Oudheid wakker wordt en opstaat." — Over „letterkundige oude Heren" die de jonge
Dichter en zijn poezie niet konden uitstaan, zie men de Letterkundige A antekeningen hiervo6r.
KoEPL. LXV. Bah ! : niet ons bay maar het Franse bah, dat bij
ons niet geheel onbekend is. Het drukt uit dat men er zich
niets van aantrekt, dat het je koud laat. Zie nu het verband
met de voorafgegane strofe. —Klassiek: voorbeeldig. Jacob
Geel (een van onze voortreffelikste prozaschrijvers ± i 840)
omschrijft „klassieke Geschriften" aldus : „Schriften, waarin
de kunst het hoogste toppunt bereikt beef t, en die juistniet
modellen zijn ter navolging of nabootsing of naaping, maar
richtsnoeren tot leiding van gevoel en sinaak." — Siam's
tweeling: De Siamese Tweelingbroeders waren tweein 't begin
der XIXe eeuw te Siam geboren Chinezen, die uit de navels aan elkander gegroeid zaten, onafscheidelik, en zich
lange tijd in Amerika en Europa, ook meermalen bij ons,
lieten bezichtigen (ze stierven in 1874). — De Genestet
spreekt tegen het denkbeeld, dat voor echte kunst, altijdmaar
door, die „Ouden" zouden moeten worden . . . na-gevolgd;
dit, voelt hij, kan niet juist zijn. Voor alles, zegt hij, moet
onze kunst gezond en waar zijn, en wat dan volgt doet ons
denken aan hem-zelve. Kunst moet voor alles door en door
leven, persoonlik echt zijn, en dit sluit navolging uit.
—Mestrlikbrengthijons uopenswer
midden in zijn
verhaal!
KoEPL. LXVI. Meesterlik de verrassende overgang van LXV
tot wat volgt. En toch is het er enigszins vreemd mee gesteld. Immers van klassiek spreekt men alleen ten opzichte
van de Scheppingen van de Kunst; past men klassiek toe
op b.v. een mannekop, dan beziet men die uit het oogpunt
van de Kunst. Onze dichter begaat hier, kan iemand licht
geneigd zijn te denken, de denkfout, dat hij uit het Rijk der
Kunst zo maar overstapt in het Rijk der Natuur, als beide
gelijk stellende. Bij herlezen van de koepletten dringt het
dan weer tot ons door, dat hij hier met hartstocht vecht
tegen zekere overgeleverde begrippen, in het sterke gevoel dat er van in-goede Kunst, ook Poezie, geen spraak
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zal kunnen zijn, tenzij er oorspronkelik, puur eigen leven is.
En nu maakt hij korte inetten : leef uw eigen leven, uw
eigen tijd, zie en heb lief en ga er in op in het leven zelf, bier
deze kinderen, weg met uw Oudheid. — En evenwel is het
begrip klassiek niet op de scheppingen der Natuur toe te
passen.
is die bekende Kinderdichter uit het laatst van de XVIIIde eeuw. Zijn versjes hebben veel kinderliks en liefs en dat hij de kleinen opmerkzaam maakt op wat goed en mooi is, was niet zo
kwaad. Maar hij moraliseerde wel wat veel en de Genestet
kon hem daar slecht om uitstaan, hij heeft in 1857 zelfs
een Lezing Over Kinderpoezie gehouden (zie de Letterkundige A antekeningen hiervoor), waarin hij nog al kras zijn
mcning zcidc over van Alphen. IIij vond dat onverdroten
deugd-prediken tegen het kind onnatuurlik en datzelfde
doet hij nu uitkomen in de vier eerste regels van ons koeplet LXII : „Zoeven was hij zo vroom, zegt hij, — niet begerig zijn en al zo sneer ; — maar kijk hem nu eens, kijk
hem eens grabbelen !" Aardig is ook wat volgt ! Hij laat
die „Ouden" nog niet los. De Epiese poezie van Homerus
(dichter van de Ilias en de Odyssee) wordt o. a. gekenmerkt
door zekere vaste adjektieven bij de namen van bepaalde
dingen en personen, vooral ook bij eigennamen : Hera heet
de blankarmige, Thetis de zilvervoetige, Achilles de snelvoetige, Odysseus de vindingrijke. Zulke vaste tekenende
of karakteriserende bijvoeglike naamwoorden (vgl. ook zo
iets als „de vrije natuur" ; en zo jets als „dezilverenmaan")
noemt men epitheta (meervoud van epitheton, klemtoon op
-pi, 't Griekse woord voor ,adjektief"). Heeft nu, zegt de
Dichter schertsend, Homerus ooit een epitheton bedacht,
zo veelzeggend als dat Hieronymus bij dat van A 1phen?
Daar ligt, beweert hij in zijn eigen Aantekening, jets gemoedeliks, iets zwaar-op-de-hand, iets, hoe zal ik het noemen? iets „ „de-naarstigheid-die-kinderdeugd-achtigs" " in
die voornaam dat met geen adjektief zo goed is uit te
drukken ; Hieronymus van Alphen . . . . het is een klassieke
combinatie. Let wel: dat HierOnymus, dat -ra, voor deze
gelegenheid wat lang uit te halen ! — Regel 8 : De moeders

KoupL.LXVII. Hieronymus van Alphen

112
hebben altijd zeer veel van van Alphen gehouden. Bij hen
zijn z'n Gedichtjes volstrekt niet vergeten ! Denk aan : Cornelis had een glas gebroken, Jantje zag eens pruimen hanger,
Kijk Pietje, kijk een haas, Die telkens in den spiegel ziet,
Die perzik gat mijn vader nzij, A ch rnijn zusje is gestorven,
enz. enz. 1
KoEPL. LXVIII. 3 : Nieuwe toespeling op die eenzijdige verering van de „Ouden." Cicero was de grootste redenaar van
de Romeinen. „Goed, zegt de Genestet, inaar kijk die jongen eens lachen dat 's nog veel welsprekender !"
KoEPL. LXIX. 't Hoeft niet gezegd, dat de Dichter niet erg
houdt van dat tiepe mensen dat hij hier karakteriseert. —
Vrij in regel 6 is „brutaal". — Let op de overgang in 7.
KoEPL. LXX. I n miniatuur: in 't klein, verkleind.
KoEPL. LXXI. Grissen: weer een echt Hollands woord, ook
graaien wordt gezegd. Zie de Aantekening bij LXIII
KoEPL. LXXIII. Diskretie : bescheidenheid. — Hair-elkaer:
naast haar vinden we bij vele oudere Schrijvers hair, en zo
air, koornair, heir (heirleger, heirtocht, heirbaan, ook nieir
(zee) naast meer. Deze spelling gaat waarschijnlik terug op
Zuid-Nederlandse, Brabantse uitspraak ; de invloed van de
Staten-Bijbelvertaling heeft haarverbreid en dichters en redenaars zijn er zeer door bekoord geworden ; ook als men
later het klankverschil ging betwijfelen en liet varen, bleef
de spelling ai, ei toch aantrekken. Bij heir, leger, heeft zich
een biezondere uitspraak (zelfs wel min of meerdifthongies)
't meest staande gehouden, met de schrijfwijs, die indertijd
(1865) ook voor 't Grote Woordenboek en de Spelling De
Vries en Te Winkel is vastgesteld. Sinds langere tijd vat
men echter haar en hair, air en aar, heir en jeer vrij algemeen, als spellingverschil op. 't Is mogelik dat De Genestet
— -1 ) [In 1908 verscheen : Dr. H. Pomes, Over v. Alphen's Kindergedichties, Bijdrage tot de kennis van de Opvoeding hier to
lande in de 1Sde
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er bij aan klankverschil dacht, en ook elkaer niet met de gewone zuivere Hollandse as voor r bedoeld heeft.
KoEPL. LXXV. Let op de ironie in I.
In 4 een humoristiese trek ; de Dichter mengt iets aatidoenliks door het vrolike.
Vgl. VI en XII. — 6: bonbon: kollektief ; zie Aantekening
LIX. Denk bij leeggestroornd in 7 aan bron in 5, waarbij
ook dat onuitputbaay zo goed paste. — Geef u rekenschap
van het logies verband in 3-7 !
--

KoEPL. I,XXVI. Na al die drukte laat de Dichter ons hier
eerst eens tot bezinning komen. Maar spant meteen onze
aandacht. — 5 : Schalke vrienden: 't Is opmerkelik hoe
vaak 't woord schalk bij de Genestet voorkomt : „schalksheid" was een heel voorname eigenschap bij hem zeif, —
die hij lichtelik in een ander onderstelt of ook — ironies aan
iemand toedicht (zie XIX). — Beide schalk en schalksch
(schalks) bestaan als bijvnw. — Wat is de kracht van vrij
in 5 ? — 8 : der champanje: de namen van wijnen zijn
zogenaamd manlik en champanje, hoezeer uitgaande op e,
is daar niet op uitgezonderd. De Genestet kwam 't hier beter uit, om 't „vrouwlik" te nemen. Dat kan met dit woord
ook even goed ; 't klinkt helemaal niet vreemd. De dichters gaan wel eens sneer zo te werk.
KoEPL. LXXIX. Wat staat er eigenlik in 1-4 ? — 8: Dat
de Genestet in zijn schooljaren weinig met Wiskunde ophad
(dat het „een straf" voor hem was, zoals hij bier zegt), dat
kan men ook zien in het gedicht A an een lid der Kommissie van het Staatsexamen: „En dies, ik zweer bij d'oude
Styx — Bij d'onderaardschen troon — Of erger nog bij
en x — Kwadraat en Polygoon" ( = veelhoek) — „ J a,
'k zweer u bij den duursten eed — Een eed in de elfde
macht ! — Dat ik mijn algebra vergeet — Mathesis diep
veracht !" — heul: vertroosting, verlichting. Vgl. heul en
hulp, h. en heil, h. en troost.
KoEPL. LXXX. 5-8 : Op eenmaal komt een goevernante voor
den dag : de Dichter moet even een ondeugendheid zeggen,
mocht deze of gene ook denken dat hij mogelik op een
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Franse goevernante verliefd was ; voor zijn hoorders was
het ook een zinspeling op de goevernante-geschiedenis in
Fantasio, dat hij in die tijd in Holland voordroeg en dat
een buitengewone opgang maakte. In Dr. G. Engels' Uitgaaf van Fantasio (Zwolsche H erdrukken No. 25) kan men
lezen in de Inleiding (VII, VIII), hoe er in de dagen dat dit
dichtwerk ontstond, in het huis van des Dichters latere
Schoonouders, waar hij als jong-mens veel verkeerde, en
gaarne raket speelde met de meisjes, een niet jonge maar
zeer kokette goevernante was. — A ch kende zij 't Hebreeuws :
Graag zou hij zich, gekscheert hij, door haar in iets laten
onderwijzen maar dan in Hebreeuws, zo zij 't kende, yak
waarmee de theologiese student niet op kon schieten, de
les zou aangenaam kunnen zijn. — Abram' s magen: Abraham is de Stamvader van de Israelieten. Magen : verwanten, afstammelingen ; maagschap, veymaagschapt aan.
KoEPL. LXXXI. — IVIinerva' s kruis: vgl. XXXV. Zo als een
jongen een „kruis" kan zijn voor zijn moeder, zo waren
deze twee gymnasiasten een „kruis" voor de Godin der Wetenschap. 5 : Zak des heils: komies-plechtige uitdrukking met een bijbels tintje; vgl. zak der heimelijkheen in
LXXVIII.
KoEPL. LXXXIII. Eigentlijk: echt Hollandsch, als gezamentlik, wezentlik, opentlik, geiegentheid, genegentheid: door de
beste Hollandse Schrijvers eenmaal gebruikt en nog in de
mond ook van de beschaafdste mensen van zuiver Hollandse familie en afkomst. — Vgl. om mijnentwil; te mijnent.
KouPL. LXXXIV. Men voelt hier, dat de Dichter zijn slachtoffer niet vergeten is. Merk op, hoe hij de kunst verstaat
de aandacht te spannen en, nu het tegen het eind gaat,
't vooral daarop toelegt : LXXXI, LXXXI, LXXXIVLXXXVI, LXXXIX (dat : of lievey gij!), XCIV (als gij!),
CIII. — 2: Een ridikuul: Het Franse adjektief wordt ook
zelfstandig gebruikt : un ridicule, un grand ridicule: een belachelikheid. — 7: Paskwil: gewoonlijk = schimp-, smaalschrift, ook wel, vooral meervoudig, van ondeugende scherpe kwinkslagen gezegd, maar hier gebruikt van een zonder-
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ling, dwaas mens: „een paskwil van een vent", „'t is een
paskwil".

KOEPL. LXXXV. 2 Ter onzaalger uur juist als het minst gewenscht zou zijn; vgl. te goeder uur, te kwader uur. - Midas is de koning der Phrygiers, die toen hij bij een muzikale
wedstrijd tussen Apollo en Pan aan de laatste de voorkeur
had gegeven, van Apollo een paar ezelsoren kreeg. Midas
verborg het natuurlik. Maar de barbier, die 't wel merken
moest, kon het geheim niet smoren. Hij groef nu een gat in
de grond, fluisterde daarin : 1„KoningMidasheeft ezelsoren"
en zo was hij er af. Straks echter groeide er riet op die plek
en als de wind er door speelde, dan verklapte het fluisterend het geheim van koning Midas. In de Metamorphosen
van de Romeinse dichter Ovidius kan men het heel mooi
verteld vinden.
KoEPL.LXXXVI. 1: Daar niets den dwaas behoedt:

„aangezien het toch niet baten zou, indien ik nu zweeg, zal ik
spreken." — Bij: al zijn namen, moeten we aan de „van"
denken, niet aan de voorletters.

In Genesis XIX
kan men lezen hoe God, van wege ongehoorzaamheid, deze
vrouw in een zoutpilaar veranderde. Loth was een neef van
de Aartsvader Abraham.

KoEPL.LXXXVIII. De huisvrouw Loth' s etc.:

KoEPL. LXXXIX. 1-2 : Kostschooljongens zijn wel eens wat
hongerig ! — Beafstuk schrijft de Genestet, dat is half Engels half Nederlands. Het Engelse woord is beefsteak (waarin beef „rund" of „rundvlees" betekent en steak „lap vlees");
het daaruit ontstane Nederlandse woord : biefstuk. — 3 :
Stokken: blijven steken. 4 : Verbouwereerd: onthutst. —
Belezen: betoveren. Waarom plaatst de Dichter een accent
op hem?
KoEPL.XC. 7: Aardsche tabernakel: bijbelse uitdrukking voor
„het lichaam" : 2 Corinthe V, 1. In 't Grieks staat er eigenlik : „onze aardse woning die een tent is", maar voor tent
is in de Statenvertaling het Latijnse woord tabernakel
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„tent") genomen. — 8: Ongezien = „nooitaanschouwd."
Vgl. ongehoord.
KoEPL. XCI. 1-3 : Let, na de mooie vergelijking met de opkomende zon, op dat : Hij glimt van vreugd.

KouPL.XCII. 5: Stom: hoe op te vatten? — In 8 : klemtoon
op -geschenk.
KouPL. XCIV. 4-8: Uit 7 blijkt dat we die verschillende he's
niet op dezelfde toon te lezen hebben. Het gerekte en zacht
uitgeademde he der huisgenoten uit de verbazing ; dat van
de Ridder, kort en geweldig, doet aan het brullen van een
dier denken, — hij „valt op het doosjen aan". En bij de
Bisschop is het geen he maar he! Want is er niet een verschil tussen he en he?
KoEK. XCV. Let op de komiese klimax in 2. - 3-5 : Theatraal: toneelmatig, zo als men een handeling, een gemoedsaandoening op de planken ziet verrichten, aan den dag leggen, waar dikwils iets in is, dat de onechtheid verraadt.
Onze Ridder was in z'n komedie-vertoning ook nog niet
bijster gelukkig. Tragische vervoering : hevige gemoedsbewegingen als in tragedie's veel voorgesteld moeten worden:
'n slecht akteur wordt in zulk een rol in plaats van tragies
6 : De Eikenkroon is de in i 841 door Willem II ingekonzies.
stelde Luxemburgse Orde, die ook veel aan Nederlanders gegeven werd. Het was een vierstralige zilveren ster, met op een
groen geemailleerd schild een gouden W onder een kroon,
omgeven van een deviesband met „ Je Maintiendrai" en
daaromheen een krans van eikenloof. Die eikenkrans hebben ook tal van andere dekoraties: 't is het zinnebeeld
(symbool) van burgerdeugd. Daarom kon Potgieter van
Helmers, de dichter van de „Hollandsche Natie", zeggen,
dat hij zijn beeld liever met eikenblaren dan met lauwertwijgen omkranste: dat wil zeggen, hij stelde hem hoger als
burger, als „Patriot", dan als dichter. Het Kommandeurschap is een van de hogere rangen in de Ridderorden. —
Let op dat nadrukkelike den, met n, bij Eihenhroon (klemtoon op ei-). Mogelik is dat men (al is kroon zogenaamd

117
„vrouwelik" in 't schrijven) dit den voor de klinker van Eikenkroon wel hoorde (even goed als : in den-aard der zaak,
van den-een op den-ander e.d.). Mogelik is ook dat de Genesster de Ridder bier, theatraal als hij deed, deftig laat spreken (kanseltaal) en hem nu zich doet vergissen, door invloed van de klinker kroon manlik in plaats van vrouwlik
nemende. — Aardig is: eerst dat „Hoor!" — de tijding! —
en daarna dat „Kijk!" als hij ter bevestiging het dingetje
laat zien. Maar nog aardiger is die regel 7 ; en aardiger nog
dan in regel 2 is de klimax hier in 7-8.
KouPL. XCVI. Let op dier (3). — Kondoleeren (8) : rouwbeklag
betuigen. Meestal zegt men: „iemand kondoleren", waarin
iemand niet als objekt in de 3e naamval gevoeld wordt, de
betekenis dus weer ietwat gewijzigd is; vgl. iemand feliciteren.
KoEPL. XCVII. De Faam ('t goede of kwade gerucht dat uit-

gaat van iemand) : bij de Griekse en de Romeinse dichters
gepersonifieerd (bij Vergilius, bij Ovidius).
KOEPL. XCVIII. 1-2 : Het kind dacht dat het iets van suiker

was. — Regel 4: 't ridderlint: zie koeplet XXVI.
KotPL. XCIX. Regel 8 : De waarheid hiervan blijkt in de volgende koepletten. Let op C 4, CIII 3-8, CIV 2-3.
Koun. CI. 4 : De port : ook het port; Fr. le port.
KOEPL. CII. 2 : A art: vroeger veel met t geschreven; vgl. het
ouderwetse aartig voor aardig.— 7-8 : Grappig is des Bid-

ders goedkeuren en mooivinden van alles, terwijl hij nog
van niets weet. Ook in CIII : „Neen ik wist van niets mijn
lieve meid, uw plan is wel geslaagd!" En al die lievigheid
daar tussen door : schat, vrouwlief , lieve meid! Zij van haar
kant: mijn beste! Ondertussen raakt hij op de schitterendste manier gedupeerd! — net zoals 't plan was.
Koun. CIII. Merk op, hoe meesterlik zij hier het grote beslissende ogenblik voorbereidt. Hier is het, dat ze hem
grijpt in „'t zwakste zwak". In CIV is dat ogenblik daar !
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KoEPL. CIV nogthans: onjuiste spelling van nochtans, dat met
Mans niets te maken heeft; = Hgd. dennoch.
KOEPL. CV . 2-3 En vraag . . . slaat op CIV „Wat zal ik hem
:

veygeven?"
klemtoon op dit vraag derhalve : „Gij vroegt
wat ge hem te vergeven had, --- vraag het hem !" Maar met
„neen vraag hem niet!" breekt zij dan die eerste gedachte
af, neemt die weer terug : „Gij begrijpt het nu, o vraag niet
meer, maar vergeet !"
KoEPL.CVI. dat rijk tooneel. 't Gebruik van rijk in de volkstaal.
— 4 : Engeltjes van zegen; eigenlik „Engeltjes als hemelboden, wier aanwezigheid zegen beduidt en voorspelt" ;
in allegoriese voorstellingen ziet men ze veel ; soms staat
de term vrij wel gelijk met „kupidootjes", maar de eigenlike
kupidootjes zijn minnegoodjes met de bekende boog en pijlen tot attribuut.
KoEPL. CVII. Merk op, dat vernijnige bijna in 5 ! — In de
way (5): Hollandisme (zie koeplet LXXI A antekening), immers niet met de gewone, algemeen geldende meer letterlike betekenis ( „in de war zijn" bij het opzeggen van lets,
bij een redenering, een uiteenzetting) maar = „erg in verlegenheid", met een andere Hollandse term „in de knoei" ,
„van zijn stuk".
KoEPL. CX. Het huwlijksbandtjen: van de bracelet gezegd : de
verloving was nu hersteld! Men deelt ons mee, dat in die
tijd voor ring ook wel een armband werd gegeven.
KoEPL. CXI. Let op Ook ik; 3--5 : hier is nu weer spraak van
Virtus Nobilitat : De
de Orde van de Nederlandse Leeuw.
dekoratie van de Nederlandse Leeuw is een wit geemailleerd
kruis; tussen de armen van dat kruis vier gouden W's ; in
't midden een blauw schild met de inscripsie Virtus Nobilitat d. i. „Deugd adelt". De keerzijde vertoont in goud de
Leeuw met zwaard en pijlbundel, het Nederlandse wapen. —
't Woord payodie (parodieren) heeft oorspronkelik een litteraire betekenis : 't is dan, meestal, de komiese nabootsing
van lets ernstigs, 't zij epos, drama of wat soort gedicht ook.
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Veel parodieen kan men vinden in het satirieke tiidschriftje
Braga (1842 en 1844, later heruitgegeven met Inleiding);
een bloemlezing er uit in Dr. B. Inleiding op Dichterstudie
(A nalecta V). Het ruimere gebruik van het woord blijkt hier
in het koeplet. Toegepast op de Ridder wordt het „Virtus
nobilitat", van iets ernstigs ironie, een grap : een parodie.
—7-8 : Merk op dat de Dichter hier niet precies hetzelfde
zegt als in 3-4. her zegt hij : „er heeft bepaald een vergissing plaats gehad, de onderscheiding is voor de Vrouw des
huizes bestemd geweest. — Regel 8 : let op 1k hat.
KouPL. CXII. 4 : Hier: namelik in dit biezondere geval ! Wij
kennen de Ridder ! 't Volgende : De man had aanzien, geld
en poids is het antwoord op I - -2 . Poids: eigenlik gewicht",
dan overdrachtelik.
KouPL. CXIII. In vers 2 is iets biezonders op to merken ! —
Let in 3-5 op : stumper vreedzaam — retireeren — poursuiveeren (vervolgen)
aftocht.
KouPL. CXIV. De Dichter wenst niet verkeerd begrepen to
worden. Hij zou niet graag dat zijn borders kwalikgezind van hem scheiden. Er moet geen misverstand tussen hen zijn. Niet met het Ridderkruis, het Ereteken zelve,
heeft hij gespot. Hij eert het als het „sprekend beeld van
Neerland's Glorie-eeuw", hij groet het met blijdschap overal waar het niet zijn eigen parodie is. Op het blauwe schild
namelik van de Ridderorde staat de Nederlandse Leeuw
in goud ! — In 2 is gulden slot onderwerp. Gulden: nl. als
woord van grote waarheid ; vgl. gulden wijsheid, gulden lessen, een gulden spreuk. Voor zoute scherts (= zinrijke en gezonde) vgl. III. — 3 : Nimmermeer: Let wel, niet = „nooit
meer", maar zuiver = „nooit" ; 't is een oud woord dat
bij de dichters voortleeft, ook wel eens verkeerd is opgevat
( = „nooit meer") door zulk een latere schrijver.
KoEPL. CXV. In dit koeplet wench de Dichter zich dus tot
het Ridderkruis van de Nederlandse Leeuw zelve : zie de beschrijving, Aantekening koeplet CXI: o sprekepdbeeld! Men
wete dat er in de dagen van de Genestet's jeugd een grote be-
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wondering voor onsVoorgeslacht van de XVIde en XVIIde
eeuw heerste. Men dweepte met de oude „Leeuw van Nederland", symbool van kracht en heldenmoed. In de Litteratuur van 1840—I86o heeft zich dat krachtig geopenbaard (denk aan de Historiese romans b.v.) en zo komt het
hier ook bij de Genestet voor den dag. 7-8 : her moet
opgemerkt, dat in de latere uitgaven van de Genestet in
plaats van : van godlijke talenten is komen te staan : met godlijke talenten. Hiermee verdwijnt geheel wat de Dichter bedoeld heeft. Talent betekende oorspronkelik ('t is een Grieks
woord) een zekere vrij grote geldsom. Talent in onze betekenis is eigenlik = kapitaal, nl. geestelik kapitaal. Het is wat
iemand geschonken is, om te gebruiken, om arbeid mee te
doen, mee te „woekeren". De renten nu van dat kapitaal betaalt de kunstenaar hier aan zijn tijd en yolk, een deel van
de vruchten van zijn arbeid, de beste. En dat „o trouwe
kunstenaar!" maakt waarschijnlik dat hier ook aan die bekende parabel (klemtoon op de tweede) van Jezus gedacht
is, de gelijkenis van de talenten; en wel in de lezing waarin
men die vindt Mattheus XXV , 14-28.
KouPL. CXVI. In de twee laatste regels zweefde de Dichter,
naar zijn eigen opmerking ook, Staring's bekend epigram
(puntdicht) voor de geest :
De Ster, op de burst van den Braven Man,
Moest door de wolk van zijn needrigheid stralen,
En, wat geen zilver, geen goud mogt betalen,
Daar spreekt de Gunst des Konings van.
Zó6 strekt de Brave ten back voor ons alien!
Maar de Ster, op den rok van een Gek of een Guit,
Lokt het regterlijk oog van de Menigte uit:
Dat schande en spot verplettrend op hem vallen.
Daar zijn daden die zulk een grote verdienste hebben, zegt
de Poeet, dat als men ze loonde met de zwarte soep van de
Spartanen, met een villa of een jaargeld, dittochgeenszins
de ware beloning zijn zou. Hierin besta het loon, dat de
Vorst in eigen persoon de verdienstelike aanwijst aan zijn
yolk. De Genestet zegt er bij dat de Vorst „verlicht" moet
zijn,
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KOEPL. CXVII. Indien dan de Dichter het Ridderteken eert,

wat had hij tegen het ridderteken ail :Tel Dit
zal hij nog eens goed en duidelik uitspreken. — De eeuw
des lichts is de XIXde. De meeste van de namen in dit
koeplet zijn tiepes uit de komedie's van Moliere (t 1673),
met alle bedoelt hij tiepes die altans voor ridderordes niet
in aanmerking kunnen komen en die ze evenwel krijgen.
Cotin was een Parijse Abbe, die toen Boileau hem (in Sat.
III, 6o) als een slecht preker noemde, een schimpend
geschrift in 't licht gaf tegen de toenmalige Satiere en de
grote dwaasheid beging, daar ook Moliere in te betrekken.
Moliere stelde hem toen in zijn Blijspel Les femmes savantes
aan de kaak in de gedaante van de pedante bel-esprit Tricotin, een naam die hij later in Trissotin veranderde. Uit
datzelfde stuk is ook de geleerde Vaditis, almee van Lotje
getikt. Prulliits en Quilnis (allebei hier met Vadius en de
andere namen op z'n Frans uit te spreken), heeft de Genestet zelf er aantoe gevoegd ; de betekenis is duidelik genoeg.
George Dandin is de held van 't stuk van die naam (ou le
Mari confondu): 't is de boer die de domheid begaat een
vrouw van adel te trouwen ; zo is ook de Bourgeois Gentilhomme (titel van een ander stuk) de burgerman die de grote heer gaat uithangen. Harpagon is de bekende gierigaard
van l'Avare. Monsieur de Pourceaugnac (naam van 't stuk
ook) en le marquis Mascarille (in Les Precieuses ridicules)
zijn verschillende komiese tiepen van de adel; Mascarille
komt ook in andere stukken voor. Tartuffe (ou l'Imposteur)
is de vrome gewetenloze huichelaar ; Don Juan is de held
van Le Festin de Pierre. „In deze onze eeuw, zegt de Genestet, de eeuw des lichts genaamd, kan men al deze gekken en slechtaards gedekoreerd ontmoeten : vergeefs heeft
Moliere hen reeds twee honderd jaar geleden ontmaskerd
en aangewezen. De „gunst des Konings" moest dezulken niet
aanwijzen voor „Virtus nobilitat" — „Deugd adelt !" Mo-

liere mag er zich telkens wel van omdraaien in zijn graf
(7-8). 1 „Kil gebeente" Een versleten fraaiigheid en
1

[Tartuffe : In de Physiologie van den Haag Cs Gravenhage,
K. Fuhri, 1843) pag. 99 over zeker deftig oud heer met
witte das en zwarte rok, „waarop van Staatswege het Virtus nobilitat staat geschreven".]
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daarom als iets wat de dichter maar schertsend gebruikt,
met aanhalingstekens versierd.
KoEPL. CXVIII. In regel z merkt men de humorist (zie LXXV
A antekening) , de mens van de dubbele gemoedsstemmin.g.
— 5: Want helaas, geen wijzer kwam mij voor: „Men zal
misschien zeggen dat ik dit waarheid zeggen aan ouderen
en wijzeren moest hebben overgelaten, — ik zou het ook
gewenst hebben maar Oen wijzere is mij voor geweest, de
wijzere liet zich wachten." — 3 : Dan, dan vergeet een knaap
zijn achttien jonge jayen : Het wil niet zeggen dat de Genestet (geb. 1829) het Gedicht (gedateerd 1849) reeds op z'n
achttiende jaar gemaakt zou hebben, maar dat hij er in
geuit heeft, wat hij als jongmens altijd gevoeld heeft en
gedacht en dat hij zich daar nog niet boven verheven
waant. Hij zou niet graag willen dat hij, nu twintigjarige,
het sterke zuivere instinkt voor het echte en ware, de
hartstocht voor het edelmoedige, de bewondering voor het
heroiese, die kenmerken van een onbedorven mooimenselike eerste jongelingstijd, dat hij ze in een paar jaar tijds
al verspeeld had. En daarom schaart hij zich nog onder de
knapen van „achttien jaar". — In 2 een goede allitteratie :
donder dwaze. — Door deze dwaze stad: Dit herinnert er
nog aan dat de Sint-Nikolaasavond eerst door de Dichter
in de Hollandse steden werd voorgelezen. Zie hoe hij tot
het laatst toe rondborstig zijn voile mening blijft uitspreken ! — 5 : Opmerkelik is hier nog de als substantief gebruikte komparatief, die in ouder tijd gewoner was, nu
nog maar zeldzaam : Zijn betel/en bespotten; Die zijn rijker

geeft en zijn wijzer leeyt -- Die doet zijn dingen verkeerd.
Karrikatuur (meer met een r gespeld) : Hier niet in de
—3 :
eerste, en in geschrifte nicest voorkomende, betekenis van
„spotafbeelding die zijn werking doet door meer of min to
overdrijven", maar „bespottelik individu", vgl. paskwil
in LXXXIV.

KoEPL. CXIX. Helaas! in z : „In 's Hemels naam !", „'Wat zal
ik er aan doen!" Let op het streepje achter waayheid: De
Genestet denkt aan het spreekwoord „Kinderen en gekken
zeggen de waarheid" ; men zal het op hem vermoedelik toe-
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passen, maar hij weet wel dat die „gekken" (en het was
waarlik zo slecht nog niet) heel dikwils kinderen zijn, en
daarom volgt er : — als een kind! De Genestet is ook altijd
in 't waarheid zeggen (en dus in meer mooie dingen) een
kind gebleven; daar was hij ook dichter voor. — 2-3 : her
staat het „kind" ver boven vele „grote mensen" die noch
gekken noch kinderen zijn ! — In 6 de klemtoon op bewijs,
ook op „zip" en lintjen. — 8: Rechte hand voor rechter (en
zo slinke voor linker) is Zuid-Nederlands maar bij onze
dichters en redenaars van oudsher niet ongewoon. — 4:
De kwestie omkeren is: nu niet to vergen dat men de man
om het lintje zal eren, maar — vragen of men het lintje
kan eren om de man. En op dit punt, is de Genestet blij
dat hij niet anders denkt dan zijn publiek. In die overeenstemming, stelt hij hun voor — moeten wij maar vrienden
blijven, want dan staan wij toch waarlik niet ver van elkander.
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MOZAIEK Serie A

order leiding van J. C. de Joode en A. F. Mirande
De serie MOZAIEK A is bestemd voor het leesonderwijs in de lagere
klassen van Scholen voor Middelbaar en Vootben:idend Hooger Onderwijs.
Zij zal voorloopig oinvatten een vecrtiental deelen van ongeveer 100 bladzijden ieder. De bedoeling is, dat in iedere klasse twee of drie deeltjes
gebruikt worden; en de prijs is zoo gesteld, dat men voor het bedrag waarvoor men anders een 300 pag. in een deel ontvangt, nu eenzelfde hoeveelheid in drie deeltjes krijgt.
I Verzameld door A. F. Mirande. Omvang 113 pag. f 1.2e druk. Proza en Poezie geschikt voor de laagste klassen
2 Verzameld door Dr. G. J. Geers. Omvang 106 pag. f 1.—

Bevat Proza en Poezie geschikt voor de 2e en 3e klassen
3 Verzarneld door J. C. de Joode. Omvang 111 pag. f 1.-

Bevat Proza en Poezie geschikt voor de laagste klassen
41 Verzameld door Dr. G. J. Geers. Omvang 171 pag. f 1.-

Bevat Proza en Poezie geschikt voor de middelklassen.
42 Verzameld door A. F. Mirande. Omvang 142 pag. f 1.—
Bevat Proza en Poezie geschikt voor de middelklassen
5 Reisverhalen Verzameld door M. de Vries—Vogel.
Omvang 103 pag. f 1.— Geschikt voor de laagste klassen
6 Verzameld door N. Boelen-Ranneft. Omvang 108 pag. f 1.

Bevat verhalen geschikt 'voor de laagste meisjesklassen
7 Verzameld dooi A. F. Mirande. Omvang 102 pag. f 1.—
Bevat Proza
Poezie geschikt voor de 2e en 3e klassen
8 Mythen, Sagen en Legenden naverteld door Dr. J. L. Watch
Omvang 152 pag. f 1.— Tweede druk. Dit boekje wil een

leesboekje zijn voor de middel- en een Nachschlagebuch
voor de hoogere klassen.
9 Verzameld door J. C. de Joode. Omvang 111 pag. f 1.-

Bevat Proza en Poezie geschikt voor de 2e en 3e klassen
10 Verzameld door W. van Leeuwen. Omvang 104 pag. f 1.Bevat Proza en Poezie geschikt voor de middelklassen
11 Russische en Oostersche Verhalen vertaald door A. Saal.
born. Omvang 121 pagina's f 1.—. Voor de laagste klassen
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12 Indische Verhalen verzameld door Prof. Dr. Jan de Vries
Omvang 130 pagina's f 1.— Geschikt voor de laagste klassen
13 Noorsche Verhalen vertaald door Prof. Dr. Jan de Vries
Omvang 103 pagina's f 1.—. Geschikt voor de laagste klassen

14 Russische en Oostersche Verhalen vertaald door A. Saalborn. Omvang 123 pagina's f 1.— Voor de 2 e en 3e klassen

MOZAIEK Serie B
onder leiding van A. F. Mirande en

J. C. de Joode

De serie MOZAIEK B is bestemd voor het letterkunde-onderwijs in de
hoogste klassen voor M.O. en V.H.O. Bij de redactie heeft de bedoeling
voorgezeten, om door deze boekjes den leeraar in staat te stellen die kunstvorm, welke hem belangrijk voorkomt of zijn voorliefde heeft, zoo te
behandelen, dat hij daarvan de ontwikkeling, zoowel als de geestesgesteldheid van de schrijvers en hun tijd, kan belichten. Wie de geheele litteratuur
wenscht te btsifireken, kan de verschillende kunstvormen elk afzonderlij k
en na elkaar behandelen. Het spreekt vanzelf dat degene die voor een
behandeling van onze letterkunde als boven aangegeven, niets voelt, de
boekjes ook naast elkaar kan gebruiken en dus met deze deeltjes eerst de
Middeleeuwen daarna de Renaissance enz. kan bespreken.
Voor leeraren die door de totaalkosten mochten worden aigeschrikt, zij
opgemerkt dat niet iedereen alle boekjes bij zijn onderwijs zal noodig
hebben. Bovendien zijn er boekjes bij die men misschien voor de schoolbibliotheek zou kunnen aanschaffen, omdat men or alleen occasioned'
van denkt gebruik te maken.
1 Kritiek en Essay I. verzameld door Dr. J. A. Roetert

Frederikse. Omvang 134 pagina's f 1.—.

Bevat kritieken.

studies, enz. geschikt voor de hoogste klassen

2 Kritiek en Essay II verzameld door Dr. J. A. Roetert

Frederikse. Omvang 129 pagina's f 1.—. Bevat kritieken,
studies, enz. geschikt voor de hoogste klassen
3 Lyriek I verzameld door J. Greshoff en A. F. Mirande
Omvang 131 pagina's f 1.— Omvat de poezie der Middeleeuwen en der vroege Renaissance. Geschikt voor de hoogste
klassen

4 Lyriek II verzameld door J. Greshoff en A. F. Mirande
Othvang 152 pagina's f 1.—. Omvat de poezie sedert de
vroege Renaissance tot de voorloopers van '80. Geschikt
voor de hoogste klassen
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5 Lyriek III verzameld door J. Greshoff en A. F. Mirande
Omvang 142 pagina's f 1.—. Omvat de poezie der voorloopers van ,De Nieuwe Gids - , van „De Nieuwe Gidsers''
en gaat tot 'de dichters die uit „De Beweging" zijn voortgekomen. Voor de hoogste klassen
6 Lyriek IV verzameld door J. Greshoff en A. F. Mirande
Omvang 104 pagina's f 1.— Bevat poezie van de dichters
uit „De Beweging" voortgekomen, en van die van den
tegenwoordigen tijol, Voor de hoogste klassen.

7 Epiek verzameld door Dr. J. L. Watch

Omvang 128 pagina's f 1.—. Voor de hoogste klassen
8 Proza I verzameld door Prof. Dr. G. S. Overdiep

Omvang 146 pagina's f 1.—. Omvat het proza der Middeleeuwen en der vroege renaissance. Voor de hoogste klassen
9 Proza II verzameld door J. C. de Joode
Omvang 146 pagina's f 1.—. Omvat het proza der voorloopers
van de Nieuwe Gids en van de „Nieuwe Gidsers"
10 Proza III verzameld door Dr.G.J. Geers en J.C.de Joode

Omvang 127 pagina's f 1. . Proza III en IV geven het rnoderne en modernste proza. Geschikt voor de hoogste klassen
—

11 Proza IV verzameld door Dr.G.J. Geers en J.C.de Joode
Omvang 122 pagina's f 1.—. Voor de hoogste klassen
12 Drama I verzameld en ingeleid door A. Saalborn
Omvang131pagina's f 1.—. Geschikt voor de hoogste klassen
13 Drama II verzameld en ingeleid door A. Saalborn
Omvang 132pagina's f 1.—. Geschikt voor de hoogste klassen

