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Verantwoording en aantekeningen

Laatstelijk, en toen voor de eerste maal, werd de door Frans Erens
bij W. Versluys te Amsterdam in april / mei 1893 in het licht gegeven
bundel Dansen en Rhytmen herdrukt in 1924 en wel in een oplage
van 220 exemplaren op Pannekoek. Dat gebeurde onder leiding
van Charles Nypels op de eigen persen van Leiter-Nypels te Maastricht, met letter en initialen van S.H. de Roos en een portret van
de schrijver door Henri Jonas in hout gesneden. Vier bladzijden
uit deze editie werden gereproduceerd, in kleur, op p. 16 van de
tweeëntwintigste goodwill-uitgave van Drukkerij Rosbeek b.v. te
Nuth : Charles Nypels / Meester-drukker, Charles Nypels Stichting,
Maastricht, 1986, waarin op p. 72 nr. 9 nadere gegevens over de
betreffende editie verstrekt.
Vijfenzestig jaar later wordt Dansen en Rhytmen voor de derde
maal herdrukt in een editie die zich in verschil lende opzichten
onderscheidt van die van de eerste en tweede druk. Ontbrak in de
eerste druk De conferentie, - waaróm wordt verderop toegelicht-,
de tweede druk besloot met die vermaard geworden schets maar
behelsde, anders dan in de eerste druk, niet langer Berbke, een
schets die eve neens grote bekendheid had verworven en die door
Jan Greshoff. in het Haagse dagblad Het Vaderland van 8 november
1958, nog eens zou worden geroemd als 'een der allermooiste verhalen in de Nederlandse taal verschenen' . Vanzelfsprekend bevat
de onderhavige editie, geheel in overeenstemming met Erens'
oorspronkelijke bedoeling, beide schetsen die - weldra een eeuw
lang! - algemeen worden beschouwd als de twee topstukken
binnen Dansen en Rhytmen .
Vergelijkend onderzoek van Erens' teksten zoals die op drie na
(Een sensatie, Le vendeur de soleil en Instructie). tussen augustus
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1886 en december 1892 het licht zagen in De Nieuwe Gids, het
sinds oktober .1885 om de twee maanden verschijnend tijdschrift
van de zogeheten Tachtigers, èn de bundeling van die teksten

onder de titel Dansen en Rhvtmen, heeft duidelijk gemaakt dat die
in de lente van 1893 verschenen bundel beschouwd mag worden
als een 'Ausgabe lezter Hand' . Vergelijking van de eerste druk van
Dansen en Rhvtmen, van 1893, met de tweede druk van 1924,

maakt daarentegen duidelijk dat die tweede druk weliswaar een
door Erens geautoriseerde editie is, maar dat er in 1924 geen
sprake was van een 'Ausgabe letzter Hand'. Was dit laatste wel het
geval geweest, dan zou daarin niet op p. 48 de op p. 60 van de

eerste druk binnengeslopen, en in tweevoudig opzicht foutieve,
weergave van 'het Allerheiligste Sacrament' als 'het allerheiligste

Sacrement' klakkeloos zijn overgenomen . De meester-drukker
Charles Nypels is niet ook nog eens een meester gebleken op het
punt van de tekstbezorging .
Deze laatste constatering maakte het thans noodzakelijk, ten eerste,
aan te geven welke verschillen tussen de editie van 1893 en die
van 1924 voor rekening van Charles Nypels komen en, ten tweede,

daarnaast aan te geven welke correcties en anderszins gewenste
wijzigingen alsnog dienden te worden aangebracht in de editie
van 1989 ten opzichte van die van 1924. In beide gevallen wordt

daarbij gebruik gemaakt van het teken) in de betekenis van: geworden tot. De verwijzing naar de pagina- en regelcijfers heeft in
alle gevallen betrekking op de onderhavige druk van 1989.

Tegen een voor de hand liggende verwachting in heeft Frans Erens
in 1924 geen gebruik gemaakt van de hem toen geboden mogelijkheid de bundel Dansen en Rhvtmen uit te breiden met de daarin
passende 'gedichten in proza', door hem geschreven na 1893. Het
zou zeker niet onlogisch zijn geweest wanneer Erens in 1924 alsnog aan de bundel had toegevoegd, om mij tot twee voorbeelden
te beperken, de schets Een dans, door hem onder de schuilnaam

I
Quevedo openbaar gemaakt in het weekblad De Kroniek van
1 januari 1895, in 1906 door hem opgenomen in de bundel Litteraire

wandelingen, of het in november 1911 door hem aan De Nieuwe
Gids afgestane fragment 'Uit mijn dagboek' : over leven en dood
van de papegaai Lori, een jaar later herdrukt in de toen van Erens'
hand verschenen bunde l Gangen en wegen. Omdat Erens, op
grond van welke overweging dan ook, zich in 1924 niet genoopt
of geroepen voelde de beide genoemde schetsen, vermeerderd
met nog andere, aan Dansen en Rhytmen toe te voegen, leek het
onju ist en ook aanmatigend daartoe vi jfenzestig jaar later we l over
te gaan . Daarentegen leek het zonder meer wenselijk hierachter
nog eens de vier alinea's te herdrukken die Erens in 1893 wilde
meegeven als een 'Voorbericht' tot Dansen en Rhytmen, maar die
hij uiteindelijk - om tot dusver nog niet achterhaalde redenen - in
portefeu ill e hi eld . In Erens' postuum door Pierre van Valkenhoff
bezorgde bunde l Suggesties / Critieken, invallen en verbeeldingen,
verschenen te Maastricht z.j . (1941). werd dit ' Voorbericht' voor de
eerste maal openbaar gemaakt en wel op p . 174. In de laatste
alin ea valt de naam van de Franse d ichter en essayist Stéphane
Mal larmé (1842 -1898). Voor Erens' opvattingen omt rent de poëzie
van deze symbolistische dichter zij verwezen naar Vervlogen Jaren,
met een woord vooraf door Sophie Erens-Bouvy. Bezorgd en van
aantekeningen voorzien door Harry G.M. Prick, 'Privé -Domein '
nr. 154, Amsterdam , 1989, p. 297-302, en naar mijn artikel over
'Stéphane Mallarmé en Tachtig', in : Maatstaf. 27e jaargang , mei juni 1979, p . 129 -148.
dr. Harry G.M . Prick
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Voor bericht tot D a nse n en R hytm en

Het komt mij voor, da t de kleur haar tUd in de litera tuur
heefL ge had en dat er door cen sch rij ver, di e iets wil
ma ken d a t stand houd t, vanzelf en spontaan mee r op
de beweging in d c dingen za l moeten word en ge let.
De schild ers hebben op d e literatuur een te grooten
in vloed gehad.
E r zijn twee soor ten van litera tu ur, die we lke reiten
verLclt, d ie b ui ten de n vertell er om gaan en doo r menschen en di eren wo rd en bedreven en de psychologische.
De eene stel t zich tevreden met de belangrijke bewegingen der dingen te notee ren, de a nd ere gaa t in de
de tail s. De ha rm onie der groote bewegin g te geve n is
zeker moeilijker da n de ha rm o ni e d er d etailbeweging.
Ik noem details di e dingen, waaraan his torisch wei nig
waarde word t gehecht, b.v. slechts in klein-hi stori sche
be teekenis. H et vertell en der ac ti e van and eren is
bela ngrijker d a n het ve rtellen van de gedach ten van
a ndere n. O mda t de daad het eindstadium is der
gedachte. is zij het belangrijkste voor den menseh.
Ik wil d aarom ni et zegge n, dat de kleur ge heel en a l
zo u moeten verdwijn en , dat zou onzin zijn. Zij za l

altijd een ingrediënt blijven.
Mij dunkt dat de feiten die men noteert, weergegeven
moeten worden in een reeks van rhytmen, die de literatuur ontleent aan de muziek. Deze idee is rceds gezegd
door Zola, maar hij zelf heeft haar nog niet in praktijk
gebracht. Mallarmé is op den goeden weg maar hij
miskent de logische opeenvolging der menschelijke
gedachte of de intelligentie; het rhytme is zij n meester
terwijl hij de meester in het rhytme moet zijn.
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Nieuwmarkt

De lampen walmen , de lampen branden. Gee n glas op
de lampen, de lampen walmen. -

openbaar gemaakt in De Nieuwe Gids, zesd e jaar-

D e oude jodin zit bij hare spullen.
D aar liggen op den grond, in tromm els en bakj es :

Amsterdam z.j. [1893]. p. 1-3; idem , Leiter-Nypels.

ha lss noeren, kralen, messen, een porcelein en M ariabeeldj e neerges trekt in de tintelende kra len.
D e oude, magere jodin zit bij hare spullen.
In haar versleten vuilbruine sjaal, zit ze. Bij hare spullen zit ze; woedend glimt haar bruin
ge rimpeld gezicht in den rossigen schijn van de lampen,
di e rookslingeren en platten en buigen hun vlammen
in den avo nd wind, in den schijn van de blikken lampen,
wier gouden vla mmen rookstaarten naar boven , zweepend het duister, zich verliezend in de dui sternis. Zij zit woedend bij hare spullen.
In een kring er om heen , staan de menschen te kijken en zwij gen; zij staan di cht naas t elka nd er, mannen
en vrou wen, meisj es en jongens, die turen en zwijgen.'Wa t heb ik een stille kl anten,' zing t ze .
'Geen centen! '
'Wat heb ik een still e kl anten, ze hebben geen centen! '
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Frans Erens, Nieuwmarkt, voor de eerste maal
gang , dl. 11 , aflev. 5, juni 1891 , p. 311-312 ; herdrukt
in Frans Erens, Dansen en Rhytmen, W. Versluys,
Maastricht, 1924, p. 13-14.
Overeenkomstig N.G . en 1893 alsnog :
p. 11, r. 8 : sjaal . sjaal,
p. 12, r. 12 : goudbranden • goud-branden
Aantekening Toen Willem Kloos in De Nieuwe
Gids van september 1925, p. 356 - 363, de tweede
druk van Dansen en Rhytmen besprak, bespreking
di e hij herdrukte in deel XVII van zijn Letterkun dige inzichten en vergezichten , Den Haag , 1932,
p. 33 - 43, sch reef hij n.a.v. de aanhef van Ni euwmarkt: 'Men behoeft slechts deze woorden te
lezen , en Amsterdam te kennen , om op eens
weer, in zij n verbeelding , de druk-woe lende en
hier en daar vreemd-reukige markt te zien , als
een donkren, rumoerigen chaos van vormen ,
welke zich bewegen tusschen de lag e uitstallingen ,
die de wagens zijn , en waarover hier en daar een
te bewegen schij nende, maar door voorbijgangers
een oogenblik onderschepte glans danst van een
zelf onzeker doend licht . Terwijl men dan door al
dat geglans en geschuif heen van tijd tot tijd het
vaste lichtpunt van een der nette winkelzaken in
een der huizen van de Markt ziet, b.v. dat van de
apotheek van Van der Meulen , zooals die daar
een vijftig jaar geleden nog bestond .'

NicLlwmarkl

I
En de menschen lachen en zwijgen, hun gezichten
besch enen door de lampen, die walmen.
'Wal heb ik ee n stille klanten .'
' Hebbejulli geen centen?'
Zij slaal op; naar boven gaat haar gezicht in glimmende woede, zij rijst hoog en lang uit hare sp ullen en
om haar heen hangen de vuile lompen, kwaadaardig
!1ikkeren hare oogen, kleine oogjes als slangenoogjes in
diepe spelonken.
De monden der omstaanders verlengen zich in een
stillen lach en van gezicht tol gezicht gaal de gli mlach
in de rondte, terwijl de lampen goud-branden in het
zwarte donker.
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Warmoess traa t

H et draaiorgel speelt in wentelend geklaag. Uit de

Frans Erens, Warmoesstraa!. voor de eerste maal

koperen buizen in het lamlendig gedraai , stijgen de

openbaar gemaakt in De Nieuwe Gids, zevende

schall end e tonen langs de gevels der huizen ,
der oude, ivoorgestreepte huizen .

jaargang , dl. I, aflev. 2, december 1891 , p. 245246, als het tweede van drie ' Gedichten in proza ' ;
herdrukt in Dansen en Rhytmen, 1893, p. 4- 5;
idem, 1924, p. 15.

D e regen valt neer in zachten drup .
H et asphalt glimt in den stervend en dag.

Overeenkomstig N.G . alsnog: p. 15, r. 4: der oude,
ivoorgestreepte hu izen . als afzonderlijke regel
gezet.

Boven het blinkend geharrewa r der oude, ge beeldhouwde gevels, in een grijzen strook staat de dag, de
stervend e dag in de lucht.
D e draaiorgel bruischt .in slingerend gekl aag door de
ruimte der straat en pl ettert de muren, in golvend

Aantekening Toen Erens in september 1883 inwo-

geplet ter, la ngs steenen en vensters kletterend, in
hagcl end gespartel van heldere zangen, in weenend en
gang.

van Warmoesstraat, dat zich bevindt in het Neder-

In het luidende roepen van venters met karren valt
de motregen neêr, op de kl eppen der petten der venters,
in het voe tengekl ets der rennend e menschen .
Vaal glimmen de glazen in den grijz enden dag, di e
wegs mel t naar boven in de bleekend e lu cht.
In vollen draf de broodkar rijdt; hoog op zit de
kn echt, di e laa t draven de lut.
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ner werd van Amsterdam , vestigde hij zich - tot
december 1883 - op het adres Warmoesstraat 35.
In de periode januari tot augustus 1888 zou Erens
opnieuw de Warmoesstraat veelvuldig frequente ren in verband met zijn bezoeken aan Isaäc Israels
in diens atelier, Warmoesstraat 12. Het handschrift
lands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum te 's-Gravenhage, werd gereproduceerd
als nr. 269 op p. 93 van De Beweging van 80 I
Schrijvers Prentenboek dl. 22, samengeste ld door
Bernt Luger, Harry G.M . Prick en Kees Nieuwenhuijzen, tweede herziene druk, 's-Gravenhage,
1983.

VVa rmoess traa l
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In langzamen draf, met regelmatig geklets, de hoef-

slag va n 't paard voor 't rijtuig da t rolt.
In ruischende zij , met breedschonkig gedribbel,

gaan de hoeren voorbij , wandelend voorzichtig onder
de scherm en, die druipen, rouwzilver in den stervenden dag .

16
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Zeedijk

Zij was een teêre, slanke meid.

Frans Erens, Zeedijk, voor de eerste maal open-

Op den Zéédijk ging ze wandelend voort.
In hel vierkantig gerok der breede meiden liep ze
buigend zaeht; in het stevig ge trap der voortschommelende matrozen, ging ze, buigend zacht als waaiend
riet.
Onder de helmen diep, glommen heimelijk de oogen
der stappende agenten, als waterpoelen in het ruig
gestruik op de avond-hei .
Als glimwormen hel, glommen de helmen der loerende agenten.
Vij a ndig recht, de gezichten strak, liepen vrouwen
blootshoofd en in wit gejak, langs het kalm ges tap der
loerende agenten .
Van rechts en links glansde kroeg aan kroeg met de
rijen van flesschen der vonkelende likeuren. Van rechts
en links kwam zang en spel en getrappel van dans en
gespring.
Binnen ging de lieve meid, stil en met ernst.
Zij danste, danste de li eve meid , de slanke witte
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baar gemaakt in De Nieuwe Gids, zevende jaargang, dl. I, aflev. 3, februari 1892, p. 453-454;
herdrukt in Dansen en Rhytmen, 1893, p. 6-9;
idem, 1924, p. 16-17.
In de onderhavige editie alsnog:
p. 19, r. 2: geilgelach • ge il -gelach

Zeedijk

I
hand gespreid op den schouder van den dronken
matroos.
Haar gezichtje zacht, geresigneerd , draaide weg
tusschen de gezichten vol, wellustig-vol , slaperig-dik,
lachend-dik der op- en neêr springende vrouwen.
Tusschen de vierkante meiden met de donkere rokken,
die waaiden breed, als krinolinen wijd.
Vloog licht en rank , in vollen zwaai en leliewit de
slanke meid.
Gloeiend heet en rood in zweet trapte ferm de sterke
matroos, meênemend licht, het lichte wicht.

In den nevelenden star, in den wirbelenden dans, in
het voeten gebons, in het plompende gestamp, in het
viaalgesnerp verdween, kwam op de vliegende meid.
Op de borsten en ruggen de halssnoeren klikten en
tikten. De zwaar-vJeezige, zwart-nagelige handen op
de ruggen gespreid, kwamen op, verdwenen snel in het
gezwaai en gedraai. Er tusschen door de witte hand,
verdwijnend hier, verdwijnend daar.
De rokken waaiden , waaiden; de hoofden draaiden,
draaiden ; de voeten stampten , stampten; de knieën
knikten, knikten; de lijven schokten , schokten; de oogen
néér, de wangen dik.
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In het Gets gelach, in het dijgewieg, in het slaperige
geil-gelach der blinkende gezichten.
In het goudgestor, in den lampenschijn, in het vioolgespeel vloog bleek en lich t, in gu irlanden zwaai het
lichte wicht.
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Amstelveld

Frans Erens, Amstelveld, voor de eerste maal

Met plassen ligt het AmstelveJd; ' t schijnt dat je er

openbaar gemaakt in De Nieuwe Gids, achtste

door henen kijkt, door den grond, als door een versleten

jaa rgang , dl. I, aflev. I, oktober 1892, p. 103, als
het derde van vier 'Gedichten in proza'; herdrukt
in Dansen en Rhytmen, 1893, p. 10-11; idem,
1924, p. 18.
In de onderhavige editie alsnog:

stuk tapijt. De plassen spiegelen 't gouden licht der
stijgende zon, stijgend achter de huizenrij van de
Prinsengrach t.

p. 20, r. 4: huizenrei , huizenrij
Aantekening Het Amstelveld heeft van meet af
aan tot Erens' verbeelding gesproken. Toen hij
zich in maart 1893 vestigde op het adres Kerkstraat 333 genoot hij van het hem toen geboden
uitzicht op het Amstelveld.

Zie daar gaat een lange meid. Haar schaduw dooft de
plassen in het gaan. Zij loopt vóór: de schaduw volgt:
dat weet ze niet.
Voor de scholen is hel nu de tijd, daar komt het
meisje met den fermen stap. Onder den japon van wit
katoen werpt zij zware been en ruw vooruit. Haar
blinkend haar 111 vo llen zwaai hangt op den rug in
bruine pracht, 111 vuurgeglim , in vlamgekrul en zijig
zacht, terwijl de borst opspringt in den kloeken stap.
Zij gaat naar school. De boeken houdt ze in de hand.
't Is nu nog een reine meid. Haar wangen rood en wit
zijn vol van j eugd en de groote oogen schitteren hel als
de plassen van het Amstelveld.
Daar gaat de oude boodschaplooper van een oude
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Ams[elveld

I .\ mslclveld
flrma van de K eizersgrachl. D en ecnen arm is hij
kwijt; hij draagt een pakj e met den anderen ; waardoo r
de eene schouder hooger is da n de andere, langzaam
zoo geworden. H ij loopt altijd denzelfden weg: misschien
tra pt hij eiken dag op hetzelfd e uur op dezelfde grij ze
steenen van het Amstelveld .
D e koste r van de houten kerk zit voor de glazen
maar we l verborgen ach te r de bla uwe horre tj es . Vroeg
is hij altijd bij de hand.
Me t plasse n glimt het Ams telveld .
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Pijp

Frans Eren s, Pijp, voor de eerste maal openbaar
gemaakt in De Nieuwe Gids, achtste jaargang , dl.
I, afl ev. 1, oktober 1892, p. 98 -100, als het eerste
van v ier ' Gedichten in proza '; herdrukt in Dansen
en Rhytmen, 1893, p. 12-16 ; id em, 1924, p. 19- 21 .
In de editi e van 1924 al snog :
p. 24, r. 1: eentoonig ) eentonig
p. 25, r. 5: arm en met) armen , met
p. 25, r. 19: voorbijgaat ) voorbij gaat
p. 25, r. 22: jongen toen) jongen , toen
p. 26, r. 14: ramen die) ramen , die
In de ond erhavige editi e alsnog :
p. 24, r. 16 : ochtend kleeren ) ochtend-kleeren
p. 25, r. 18 : maintinée ) maintenee
p. 26, r. 11 : isráelit en ) israë lieten
p. 26, r. 17 : maintineetje ) mainteneetje
Aantekening Het woo rd Pijp is identiek aan 'sma l
water'. Blijkens Jaap Meijer, Het levensverhaal

D e stra ten rech t, eentonig rech t, de strate n met de roze
brikken . D e huize n allen even hoog; de stra ten strak,
geen boog. D e ramen en vensters allen egaal, achter
elkander horizontaal, in het verschiet korter bij elkander
schijnend. Als bekken van loerende di eren hangen de
hengelende hij schbalken van boven uit de zolders
voorover, allen naast elkander, van a lle huizen naas t
elka nd er. In het einde van de straa t de lu ch t beneveld,
als mistig door de stof uit de ontelbare ramen.
Altijd maar hetzelfd e: de eene zoo de andere straat.
D e Govert Flin ck en de J an Steen en a nderen. D e eene
is ee n nette straat. D e and ere mind er net.

va n een vergetene, Wil/em Anthony Paap 18561923 I Zeventiger onder de Tachtigers, Amsterdam ,

1959, p. 54, 'vor mt het een herinnering aan een
enkele gedempte sloot, die v ro eger zich bevond
ter pla atse waar nu de afgrijse lijk vervelende
straten lopen die aanvankelijk de Amstel verbon de n m et de Boerenwetering: de Jan Steenstraat,
de Govert Flinckstra at etc . Eerst later ontstond de
neiging de naam Pijp te verkla ren uit het pijpenlaachtig e karakter van de eentonige straten, vooral
va n d e Govert Flinckstraat, die aanvankelijk de
Pijp par excellence werd genoemd.' Met deze, toen
nog nieuw e Amsterdamse wijk was Erens door
en door vertrouwd . In de hier door hem genoemde
Jan Steenstra at heeft hijzelf van december 1889
tot septem ber 1890 gewoond op nr. 184 [thans 2e

Studenten zwabberen, zwaaien met de stokken, tikken
meiden gelijkvloers of wenken éé n hoog, twee hoog,
dri e hoog; deze lachen , vliegen naar de deuren gauw in
hun witte ochtend-kleeren , openen gauw en heimelijk
met de deur maar op een kiertj e, trekken ze naar
binnen vlug bij de mouwen van hun j as met hun
bl a nk e bloote a rm en in een wip, wa nt zij smokkelen
gaarn e binnen j onge mannen, wat niet m ag weten de
oude rijkaard, di e alléén komt tuss chen vijf en zessen.
Aan zijn vrouw geeft hij dan op, da t hij bitteren gaa t
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Pijp

in Doctrina met den ouden dien en den ouden anderen.
Heeren loeren naar omhoog, vallen over kinderen,

Jan Steenstraat nr. 32J. Doctrina, voluit geheten

die op den weg gehurkt zitten aan het spelen. Meiden

straat gevestigde societeit waarvan overwegend

loeren naar omlaag, tillend met de bloote blanke
armen, met de witte fijne handen de kijkgordijnen,
wenken met de Gjne handen.
Kinderen woelen door elkander, dansen plechtig op
de tonen van de orgel, die gedraaid wordt door een
man , die steeds naar boven kijkt tegen al de dichte
vensters en de neêre witte gordijnen. \Vitte handen
komen dan uit vele ramen, gooien centen gedraaid in
wittc papiertjes naar de vrouw met het bakje, die
rondzoekt op den grond naar de plotseling klinkende
centen, zij kijkt naar boven om te bedanken, maar ziet
dan niets als de dichte kijkgordijnen.
Heeren blijven staan en kijken omhoog of gaan door,
willend volstrekt geen slechte vrouwen maar een Oinke
maintenee. Meiden knikken met de hoofden naar den
minnaar van weleer, die voorbij gaat en volstrekt geen
zin heeft in de nu gewone hoer. Deze lacht dan met
lang gezicht en de spijt trekt om het bleeke neusje.
't Was toch eens zoo'n goede jongen, toen zij 's avonds
haastig slopen in het zeer bekende rendez-vous. Laat
hem dan maar loop en die kale jongen, die armoedzaaier, die geen centen heeft en geen lid is van de
groote club.
Oude vrouwen op hun sloffen loopen boodschap
voor de dochters en vertellen aan de buurvrouw op de
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Doctrina et Amicitia was, ten tijde van Erens'
woonachtigheid in Amsterdam, een in de Kalver·
gezeten kooplieden lid waren. Maintenee: een
gekamerde bijzit. De Groote Club: op de hoek van
Kalverstraat I Dam gelegen societeit, verge lijkbaar
met Doctrina, welke laatste soc ieteit trouwens in
1921 zou opgaan in de Groote Club .
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straten, de verteerde handen spreidend houdend over
de gevulde , mandjes, die steunen tegen de vergane
borsten, vertellen van de nette heeren , die gisteren
kwamen bij hun dochters, zij kwamen met een hooge
zijden, altijd handschoenen aan de handen, En die was
lid van de groote club. Daar kwamen niets als hede
rijken, geen studenten. In effecten doet hij op de beurs
en dat geeft centen.
Ook komen wel eens nette Joden heeren. Zij zijn
zeer rijk en geven veel cadeau. Ja, waarachtig onder de
israëlieten heb je knappe mannen. En op de centen
komt het toch maar aan; al ruikt de worst ook naar de
knoflook.
Studenten zitten fuivend aan de ramen, die geopend
doorlaten wolken rook van pijpen en cigaren, volle
glazen staan op de kozijnen en zij wuiven naar de
meiden, naar het jonge mainteneetje aan de overzij.
Orgels draaien, kinderen springen, meestal meisjes,
trappend plechtig met de magere beentjes onder de
armoedige korte rokjes. Studenten zingen,jufjes loopen
vlug en haastig op weg naar de winkels in de oude stad,
zelfgenoegzaam schuddend met de wassende dijtjes,
want zij zullen volgens afspraak dezen avond druk
gaan vrijen. Venters roepen, deuren klappen , ramen
schuiven, bedelaars zingen geweldig tegen al die roze
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brikken. Vrouwen zitten aan de ramen , ma nn en zitten
aan d e ram en , kijkend altijd door op straa t, zien da n
dezen heer voorbij gaan en dan d en a nderen , zitten
vele uren la ng, om wa t zij zien te vertellen straks aan
de net te comm ensal en .
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Dienstmeid

Fra ns Erens, Dienstmeid, voor de eerste maal
openbaa r gemaakt in De Nie uwe Gids, zevende
jaa rga ng, dl. I, aflev. 2, december 1891, p. 246247, als het de rde van drie ' Gedich ten in proza';
herdrukt in Dansen en Rhytmen, 1893, p. 17- 18;
idem, 1924, p. 22 .
In de editie van 1924 alsnog:
p. 28, r. 8: Met den dweil) Met de dwe il
p. 28, r. 13: wi t hel dere. wit-he ldere
In de onderhavige ed itie alsnog:
p. 28, r. 5: tulle. tulen
p. 28, r. 8: Met de dweil. Met den dweil
p. 28, r. 16: de blanke meid .• ,de blanke me id.
p. 31, r. 1: de dweil) den dweil
N.B.: niet in N.G. maar ee rst in 1893, p. 28, r. 17-18:
Op haar sneeuwigen hals de nek haa rtjes, als
gouden wellust rook, gedrenkt met zonne licht.

]\lIet de dikke bloote armen en de dikke raode handen
dweilt de stoep de dikke, blanke meid.
Op haar hoofd, boven de volglimmende haren,
boven de goudglansende haren de witte kroon der
tulen muts , de wi tte kroon der fatsoenlijkheid.
De wit-blank-vleezige arm langs de grijze stoepsteenen gaat, donkerend het grij met het spattende water.
Met den d"veil wrijft ze, wrijft ze. Het water loopt af
van trap tot trap in druip-afvloeiing, van de steenen ,
van de nat-donkerende steenen.
De beenen uit elkander en de rokken getild, bukt ze
boenend , boenend , haar bovenlijf en laat zien de
stevige kuiten omspannen met de wit-heldere kousen ,
in de donkere rokkengrot, haar witte boezelaar waaiend
in de wind.
Ze bukt zich en poetst en poetst, de blanke meid.
Op haar sneeuwigen hals de nekhaartjes, als gouden
wellustrook, gedrenkt met zonnelicht.
Dan rust ze en kijk t over de gracht naar de menschen,
die komen en gaan. Zij rust, de armen geplant in de
zware dijen als oorvatsels op een zware kruik.
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Dan wringt ze den dweil en neemt arde groene deur,
die zwart-groen glim t onder het natten de water.
Twee jongens gaan voorbij , een geeft haar een klap
op den vetten rug; zij draait om haar hoofd in een
helderenden wangen-lach .
De jongens gaan door, 'zij wil wel, ' zeggen ze, 'die
dikkert.'
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Intocht

Frans Erens, Intocht, voor de eerste maal openbaar gemaakt in De Nieuwe Gids, zevende jaargang, dl. I, aflev. 2, december 1891, p. 244-245,
als het eerste van drie 'Gedichten in proza'; herdrukt in Dansen en Rhytmen, 1893, p. 19-21;
idem, 1924, p. 23-24.

De keizer komt binnen in de groote stad, in den boog
der stad met de boogige grachten, tusschen het zwarte
gestreep der spichtige masten, tusschen het bosschend
gespicht der woudende masten verschijnt hoog in de

In de editie van 1924 alsnog:

verte in langzame nadering de keizerlijke vlag, de

p. 32, r. 6: zwart-vladderende I zwart-fladderende

zwart-fladderende arend op het gele doek, fladderend
in de grijzende wazige zoelte, waar de vlaggen, de

p. 32, r. 6: geele I gele
p. 32, r. 6: vladderend

I

fladderend

p. 32, r. 7 : was ige I wazige
p. 32, r. 8: v ladderen I fladderen
p. 32, r. 12: gee le I gele
p. 32, r. 19: die aandr ijft I ,die aand rijft
p. 33, r. 2: die schomme len;

I

,die schommelen;

In de onderhavige editie alsnog:
p. 33, r. 11: witplekkend in de verte, de hooge
man op het plechtige schip.
als afzonderlijke regel gezet.
Aantek en ing Dit 'gedicht in proza' heeft betrekking op het staatsiebezoek aan Neder land door

rood -wil-blauwe vlaggen fladderen en wenken in de
nevelige lucht, wenkend van verre, van nabij uit de
hoogte der masten, uit de hoogte van huizen, uit de
hoogte der torens.
De gele vlag nadert, nadert, hoog boven het water;
de Keizer kom taan.
Zwaar ploffend, de kanonschallen ploffend, zich

de Duitse keizer en ke izerin in de zomer van 1891.

spreidend O\oer het dansende waler en golvend op de

Het keizerlijk echtpaa r arriveerde op 30 juni 1891

golven en dreunend en beukend de boogige stad.
De Keizer komt binnen: de groote Monarch van het
groote land, de éénige man, de glansmensch, die
aandrijft op het stuwende plechtige schip.

per schip via Ijmuiden in A m sterdam en ve rtrok
vandaar op 3 ju li naar Rotterdam. Erens woonde
op dat t ijdstip sinds april 1891 op het adres
Reguliersg racht 35 te Amsterdam.

Daar is hij.
En legerend langs de lengende oevers
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lende massa's, de scharen der menschen bij duizenden,
duizenden op schepen, op botters, die schommelen;
op waterdansende bootjes; op daken verkleinend als
poppetjes klein, op masten en ra's als poppetjes klein.
Op de oevers zich dringend, de duizenden, duizenden
armen heffend, de hoeden omhoog met geschreeuw en
hoerah!
En dansend het water, zi lvertoppend in blijdschap,
schommelend de botters, de schepen, de
De Keizer komt aan;

boo~es.

witplekkend in de verte, de hooge man op het plechtige
schip .
De beheerscher der aarde in de boogige stad.
Vurend en wo lkend en scha ll end de geweldige kanonnen; de kruitdamp wolkend, ijlend verdwijnend. De
schal dreunend zich spreidend en hortend en echoënd
in de verte verdwijnend.
De Keizer is binnen.
En dansende golfj es, rijzend, zich effenend, zilverLoppend en schommelend, springend - zich verdringend.
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Een Partijtje

F. Eren s, Ee n Partijtje, voor de eerste maal open-

D e boot lag bij het AmstelhoteL Twee rijen vlaggetjes,

baar gemaakt, en toen onder de titel Het begin

die zacht in den wind werden bewogen, wenkten op

van een partijtje, alsook voorzien van de nooit
herdrukte opdracht 'Aan Mej. Louise van den

het dek met vroolijke kleuren de menschen, die liepen

Bosch' , in De Nieuwe Gids, eerste jaargang, dl. 11 ,

op de Weesperzijde_ De lucht was hoog en blauw: in

aflev. 6, augustus 1886, p. 395-397; herdrukt in

Dansen en Rh ytme n, 1893, p. 22-26; idem, 1924,

het Westen alléén lagen over elkaar gespreid eenige

p.25-27.

witgepluimde wolken als groote veeren, in het ruim

In de editie van 1924 alsnog:
p. 35, r. 2: die naderde n >,die naderden

verloren door verdwenen reuzevogels. Een goudgloed

In de onderhavige editie alsnog:

tintelde overal, wijd naar alle zijden heen en vloeide in

p. 35, r. 19: Jongelui , die> Jongelui die
p. 35 , r. 20: voorgeste ld >voorgesteld,

volle golven breed over de aarde, terwijl een lauwe

p. 36, r. 16: venstergaten, die> venstergaten die

wind ging over de daken en door de straten der groote

p. 36, r. 16 : hier en daar> ,hier en daar
p. 36, r. 20: Eenige >Eenigen

stad en warmkuste het koele Amstelwater, dat, met
tallooze rimpelingen, lachte in heldere lichtdiepte _
Als een groote, glanzende waterslang kwam de
Amstel aan van den wazigen horizont, zijne oevers
streelend en liefkozend, blijde klotsend tegen de schuiten, die hier en daar hunn e bruine rompen in het water
rustten _ En den blauwen hemel in zijn boezem welvend,
trok hij juichend onder de bogen der bruggen, als in
triomph door de steenen massa's der huizen, die de
beelden hunner gevels in zijn diepten lieten dansen en
rekten op en neer tot bochtige krullend e vormen .
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De vlaggetjes der boot Oadderden steeds door, als
twee rijen gevangen vlinders en groetten de gasten, die
naderden en hun armen uit de verte wijzend naar hen
richtten.
Onder de langzaam golvende, grijze zeildoek, dat
een goud-donkere schaduw op het dek wierp, bewogen
zich reeds eenige hecren en dames, die de aankomenden tegenwenkten met de vlakke hand en, met het
hoofd naar achter, en vooruit gestoken kin, een glimlach lieten zien.
Eindelijk verscheen de bruidegom, aan den arm
zijne bruid voerende, die met een boeket in de rechter
hand, lachend de stilstaande aandachtige menschen
van het dek toeknikte, terwijl de bruidegom, een jong
mensch met horizontaal gestreken snorren, het hoofd
boog voor de tegenwaaiende wolk van hu lde. Eenige
genoodigden volgden nog en nu werden er handdrukken gewisseld en de korte volzinnen der kennismaking
gemurmeld. Jongelui die aan meisjes werden voorgesteld, bogen en gingen, uit de gewoonte der wellevendheid, dichter bij hen staan, spraken over het mooie
weêr en de aangroeiende warmte en vroegen naar
hunne woonplaats. Hier of daar had een heer zijne
dame aan het lachen gebracht, doch de meesten slaagden er niet in, die nu onmerkbaar van hunne dames
scheidden en naar meerdere homogeneïteit zochten.
De oudere dames, allen in het zwart, zaten stil te
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praten en zochten acht te geven op de bewegingen der
jonge ledematen. Aan enkele handen slingerden nogdichtgevouwen waaiers.
Op het achterdek blies nu een troepje muzikanten,
met dof-roode gezichten en platte ronde petten, in
glimmend geel koperen instrumenten, het studentenlied 10 vivat! De heeren namen de hoeden af en zongen
meê, terwijl de dames onderzoekende blikjes langs de
gezichten en kleeren der heeren lieten glijden.
Ondertusschen, zonder dat iemand het gemerkt
had, was het schip vooruitgegaan en de stuurman keek
bedaard in de verte strak voor zich uit en bewoog zijn
lichaam beurtclings naar rechts en naar links in het
draaien van het stuurrad. De roze en bruine gevels der
huizen vluchtten in legenovergestelde richting, met
hunne rijen venstergaten die, hier en daar geopend, hcl
witte beeld eener dienstmeid omlijstten.
Nu joelde de menigte op hel dek dooreen, men
praatte en riep elkaar uit de verte bij den naam.
Eenigen zaten op de banken, anderen stonden en
keken naar het vluchlen der venslerramen en de palstaande nieuwsgierige menschengestaltcn, die, bij
groepen of alléén, op de oevcrs wachtten en langzaam
de vlakte van hun gezicht naar de voortsnellende boot
bleven draaicn.
En het scheen alsof de beweging der dingen zich
regelde naar de opeenvolging der tonen, die met hun
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trillingen dreven over het water tegen de oevers, tegen
de huizen, hoog door de lucht, waar angstige zwaluwen
legen den blauwen achtergrond zwarte haastige lijnen
trokken. De muziek waaide met den koelen wind de
opgewektheid door de gemoederen, die van vroolijkheid begonnen te gisten. De hoofden ontloken in lichtende blijdschap en straalden en knikten en schudden
als bloemen op hunne stengels.
Op de evenwijdige lijnen der huizen volgden donker
groene boomengroepen, die geel-groene grasvlakten
om zich heen spreidden, waarover de zilveren strak
gespannen linten der slooten lagen, en die waren
bevlakt door de witte en raode beweeglijke stippen der
koeien. En het blauw werd ruimer en ruimer en welfde
zich wijd over het groen, dat rustte, gedrenkt en
ingedommeld door het gouden licht der middagzon.
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Aa n Isailc Israe ls

Gitanas

SOLE D A D

François Erens, Gitanas, voor de eerste maal
openbaar gemaakt in De Nieuwe Gids, vijfde jaargang, dl. 11 , aflev. 5, juni 1890, p. 213-216; her·
drukt in Dansen en Rhvtmen, 1893, p, 27-33;
idem, 1924, p. 28 - 31.
In de editie van 1924 alsnog :
p. 44, r. 3: die v lucht; "die vlucht;
In de ond erhavige edit ie alsnog:
p. 40, r. 23: melodiën, ' melodieën,
Aantekening Deze twee beschrijvingen van de
gitanas (zigeunerinnen) Soledad en Maccaronna
werden door Erens opgedragen aan zijn vriend,
de sch ilder Isaäc Israels (1865 -1934). Tijdens een
gezamenl ijk verblijf te Parijs in september/oktober
1889 hadden de vrienden deze gitanas herhaalde·
lij k zie n optreden ; zie thans ook de jongste uit·
gave van Verv logen Jaren (1989). p. 320-321. De
bewegingen van de beide danse resjes typeerde
Erens met termen , ont leend aan de muziek: A ll e·
gro: vrolijk·snel ; Forte : krachtig; Piano: langzaam .
Lodewijk van Deyssel werd hierdoor in december
1895 op het idee gebracht om aan een door hem
geschreven 'ged icht in proza' , te weten Zondag·
ochtend , de aanduiding 'Zeer langzaam' mee te
geven; zie L. van Deyssel, Vierde bundel Verza·
melde Opstel/en , Amsterdam , 1897, p. 365. Een
impassibele hoogte: een onverstoorbare hoogte.

A llegro

Zij vlieg t en loo pt, bet te ngere, bleeke kind.
Kortgerokt; bet been glijdend in den klein en voet,
de lichtbla uwe kousen omspannend het tengere been.
En hoog heft zij den bl eeken glanzigen arm en
ratelend, rinkelend in hare hand, gaat op en neer de
tambouri en .
En zij vliegt naar de a nd ere zij van het toon eel, hoog
opspartel end in de lucht met het gerinkel va n den
ta mbourien. Zij wibbelt en trippelt fijn en zacht, en
gauw en ga uw.
En weer op komt ze en wiegelt in de ijl e lu cht, met
haar lijf kronkelend vlug en vlug.
Wèg werpt ze den ta mbourien en grijpt hare vaalgroene rokken met de vingertoppen , bekijkend gebogen
aandachtig hare voeten, den rechts che en dan den
linksche, en wibbelt ze en trippelt ze dóor, zacht en
zacht.
Naar de àndere zij schiet ze hee n als een vogel, het
lichte wicht, en hoog spa rtelt ze in de ijl e lucht op en
neer, heffend den glanzigen witten a rm.

En haar fijn kopj e bleek en teer, gaa t op en neer.
Haar zwarte haren springen en dartelen, haar rokj es
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deinen en wiegelen, haar lichaam gaat buigen, draaien
en wentelen, zonder moeite, licht en licht.
En op den grond gaat ze liggen lang uitgestrekt in
een momentane rust.
Weer op vliegt ze, trippelt en trippelt onhoorbaar
vlug.
Haar oogen vonken dof en zacht in het bleeke
gezicht met hangende wangen, als van een bedorven
kind, en haar borst hijgt achter den gesloten mond, en
volhoudend den flikkerend en voetslag, grijpt ze weer
den tambourien en rinkelend, rinkelend schudt ze hem
hoog en gauw.
Op den gang der muziek schiet ze, en schiet ze naar
de lucht en draait ze en draait ze en springt, haar
voetjes gestrekt gepunt naar den bodem, hangend met
haar armen geheven in de lucht.
En bukkend naar den grond neemt ze de rozen, die
uit de zaal geworpen bij hare voeten aankomen en zij
zit in de rij der anderen met een zacht opgegolf van
haar hijgende borst.

MACCARONNA

Forte

Roodgloeiend de roos op het zwartgJoeiend haar, komt
Maccaronna vooruit; trekt scherp haar gezicht, spits
en rood-bruin met vinnig-zwarte oogen.
Zij stampt op den grond en lacht in een blank
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zwarten oogenstraal.
En z~j stampt en stampt en lacht ondeugend en de
anderen schreeuwen, vooruit-krijtend de stampende
begeerte, de prikkelende lust.
En harder en harder trapt ze de planken, den buik
aanbiedend in rumoerig ongeduld en raast in een
woest slaan van haar magere armen verschroeid door
het brandend genot.
Ollé! Ollé! schreeuwen de anderen vooruit! Lang
uitgetrokken geroep naar de verre opkokerende begeerte.
En vooruit rent de lust in het ratelen der beweging
als aankomen van wagens in een la nge straat, uit d e
donkere verte, met keiengevonk.
Naar voren plotseling trad ze en zong wijd uitkijkend
naar een lange verte, geheimzinnig starend als ee n
profetes.

Piano
Het was een zang a ls een zoele wind waaiend over de
wijde aarde, de maat van den gang van lange karavanen
langzaam voorttrekkend op hooge kameelenbeenen
van oos t naar west in oude tijden door geel-witte
woestijnen flonkerend in onafzienbare zandvelden.
Het was een lied van het lang verleden gedragen in
lang uitgesleepte melodieën, gezuiverd door het wase-
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men van zoele melancholie. " 'aaiingen gaande door
stille, heete zonnestreken, suizend onder de witte voortkringelende verschroeiing, met zwijgend palslaande
palm boom en z'vvart tegen de wille luchl. Een lied
zonder kunst, een zang der groote natuur en der wijde
aarde, waarin voorbijtrokken de breede legers van
moorsche soldaten en de glanzende coupales van ronde
moskeeën een breedgestapelde paleizen. Strakbleeke
gezichten van grootmachtige, majestueuse kalifen
staande in een impassibele hoogte en kommandeerend
hunne marcheerende volkeren; cene witte strooming van
menschen vooru i tjagend door de opwolkende zanden.
Tonen klinkend in een lang uitgestrekte resignatie.

Forte
En weer een stamp en een slag met den arm en een
lach met de nikkering van de witte tandenrijen uit den
nacht van het gezicht en zij draait naar rechts en trapt
woester en woester. Zij strekt hare armen ver vooruit,
grijpend en trekkend in het wilde en raast met hare uitzettende dijen in ecn schuddend en stootend ongeduld.
OLlé! Ollé! ... Het geschreeuw der anderen wordt
vinniger en vinniger, met handengeklap als billengeklap
en zij trekt haar lijf naar achteren als zittend in den
dans, lachend nu ondeugend, het hoofd naar achteren
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gezonken in een onzichtbaren kus. Hare handen geheven omhoog, trekkend omlaag naar haar toe, naar
haar schoot, die vlucht; de beenen in de knieën gevouwen. En waaiend rLIischen hare rokken en de mantilla
vliegt wild om hare borst als onder een opzettenden
storm opstijgend uit haren schoot, meevoerend alles in
een machtigen tocht.
En bukkend naar den grond neemt ze de pakjes
cigaretten , die uit de zaal geworpen bij haar voeten
aankomen. En zij gaat zitten in de rij der anderen met
een onrustig opgegolfvan hare hijgende borst.
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Bal Bullier

'Mijn heer, uw stok! '

Frans Erens . Ba l Bulli er, voor de eerste maal

D e stok afgegeven. Ee n vrouw nee m t hem aan en zet
hem neer en grijp t weer een andere en geeft numm ers
en zegt d ie n umm ers en roep t tot nog een ander: 'Mijn-

openbaa r gema akt in De Nieuwe Gids, vijfde jaargang, dl. 11 , afl ev. 6, au gustus 1890, p. 368 -371 ;
he rdrukt in Danse n in Rh ytmen , 1893, p. 34- 41 ;
id em , 1924, p. 32-36.
In de editie va n 19 24 alsnog:

heer, uw stok! ' Aan het loketj e een ha nd , di e neemt en

p. 45, r. 5: ee n hand die) ee n hand , d ie

sehu ift de fra nken, di e komen van in ste kend e hand en.

p. 45 , r. 6: die komen ) ,die komen

De trappen af in de zaa l, langz aam ond er h et sprei-

p. 46, r. 7 : die sprin gen) ,d ie sp ringen

den d rusten van de beide oogen over de hoofd en der

p. 47, r. 6: die in ) .d ie in

p. 45, r. 21: di e bl ikse m en ) ,die bli ksemen

p. 48, r. 8: di e hen ) ,die hen

menschen, één voor één d e tra ppen af, la ngzaam af,

p. 48, r. 23 : d ie waaie n ) ,die w aa ien

daaraeh ter weer ma nn en en vrouwen de trappen af,

p. 49 , r. 4: die staart) ,die staa rt

steed s vull end m ee r en meer de zaal. D e mu ziek straalt

p. 49, r. 15 : die zijn ) ,die zijn

en slaa t langs de moorsche gewe lven met een zweepend
geknetter van tonen, een hagelend gejuich va n opstijgende vroolijkheid. E n ma nn en- en vrouwenhoeden
bewegen en wemelen d oor de zaal over d e ho u ten
vloer, die nog grij s plekt tu ssch en de groepen stappende

p. 49, r. 13 : goud-b londen) goudblonden
p. 49 . r. 19 : die kl eurige ) ,die kle urige
In de onderhav ige editie alsnog:
p. 45, r. 4 : een ander ; ) een ande r :
p. 49, r. 13 : go udb londen ) goud-blonden
Aantekening Bal Bull ie r was ee n Parijse dansge -

legenheid t er hoogte va n de Ave nue de l' Observatoi re, daa r waa r deze doorsneden w ordt door
een kru ispunt . Ze was opgericht door Franço is

broeken en zwaaiende rokken . Hi er en daar h et gehup-

Bullier, die zelf een poos als kelner gewerkt had

pel van da nse nde pa ren, zi ch heffend bove n d e

in de al even befaamde dansgelegenhei d ' La
Cha umi ère ', rue de la Grande-Chaumière . Het

hoofden d er wand elaars als de borreling op een effen

woo rd kiosk w ordt door Erens gebruikt in de on-

watervlak, zich heffend op de kri ebelend e en kittelende

eige nlij ke zin van verhoging of pod ium w aarop
de mu zikanten zitten. Hi j dacht daarb ij ui teraard

tonen, die bliksem en doo r de ooren en lichten in de

aan kiosque à musique , het Fran se woord voor

hoofd en der golvend e m assa van m enschen .

m uziektent . Fli kkert betekent hier : m aakt da nssprongen , vg l. een ku itenflikker slaa n : bi j het

Erns tig, plichtma tig en doe nd e zonder am usem ent
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tempel wordt uiteraard het bordeel bedoeld. Vi-

blazen in hunne instrumenten, voor zich kijkend op

cieus-verteerde gezichten zijn gezichten, die door

hunne bollende wangen, de mannen op de kiosk. Zij

de ontucht danwel door perverse neigingen zijn
aangetast of ondermijnd. Abdicaties van hun wit

blazen onder den vaag gevoelden dirigeerstok die hoog

vleesch: vrijwillige prijsgevingen, respectievelijk

zwaait in de hand van den direkteur, Zij zitten hoog

ter beschikkingstellingen van hun lichaam. Estra des zijn verhogingen.

als eenzame doenders, zich niet bekommerend om wat
er om hen heen gebeurt. Zij blazen en blazen en de
muziek slaat door de zaal in de groepen, die springen
en huppelen op maat. Hoofden wippen boven de anderen en draaien en komen van andere kanten en springen
op en verdwijnen in de draaiende en wemelende golvingen van glimmende cylinderhoeden en veêrwaaiende
vrou wenhoeden .
Een grappenmaker, een groot student met zijn hoed
in den nek, schreeuwt eenige woorden boven de
hoofden en allen lachen en hij aangemoedigd door het
succes slaat zijn beenen in de lucht en zet zijn cylinder
schuin op één oor. Mannen en vrouwen maken een
grooten leegen kring om hem heen en hij danst gauwer
en gauwer en snijdt gezichten en kijkt scheel en
schuins en hij trapt en trapt en strekt zijn beenen horizontaal, en rechts en links wijken de bovenlijven der
omstanders . En gearmde vrouwenparen buigen in een
luiden schaterlach voorover en óp slaat hij weer zijn
beenen en hij heft hoog zijn rechterarm en legt er
schuins zijn hoofd op met een grijnslach sluitend de
oogen en hij trippelt vlug en hard en trekt ernstige,
strakke en onnoozele gezichten en lachend vallen alle
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omstanders in en klappen in de handen.
Nu komt er een stilstand in den vooruitslcependen
gang der menigte en hij weer aangemoedigd neemt de
panden van zijn lange gekleede jas en danst en flikkert
in een groOle vlu cht. En in ééns grijpt hij den arm van
zijn vriend, die in de eerste rij der toeschouwers staat
en gaat dóór als een eenvoudig wandelaar met een
ernstig gezicht onder de luidvolgende bravo's van de
habitué's.
En dóór nu gaat de stroom van menschen, draaiend
in een breede go lving van hoofden om het lawaaiend
orkest, geluidstralend langs de bogen en bonte pijlers
der lage zaal en dóór nu golft de massa met de
dringende duizenden menschengezichten, gezichten
van mannen met baarden en knevels, bleek- en roodgepoederde gezichten van vrouwen, blonde en bruine.
De vrouwen zijn hoog en statig als priesteressen van
den geslachtstempel, mager en bleek met ernstige,
weinig zeggende oogen; en zij zijn klein met veelzeggende blikken en uitgemagerde vicieus-verteerde
gezichten. Vrouwen lang in heldere mantels met
blonde haren, met lichamen voorspellende zachte
hooge abdicaties van hun wit vleesch, blond en satijnig
op de witte lakens van hun bedden, lang en breed.
En kleintjes, kleine vrouwen met magere beentjes en
grimaceerende gezichtjes in hun armoedige kamertjes.
Zij gaan allen, de vrouwen zoekend den man en
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hopend het geld en hopend het genot en de warmte
voor den nacht; zij gaan en wandelen in de rondte,
steeds in de rondte, onder de onrustig Oikkerende
lichten, onder de ratelende muziek. Zij strijken stom
langs de mannen , die zich afWenden of kijken, zij
lachen en gaan door en kijken nog eens om en gaan
door en kijken niet weer om en kijken naar anderen en
spreken ze aan, die hen laten loopen en zij verliezen
zich in de menigte van dansers en wandelaars.
Vlak bij het orkest staat een dichte zwarte kring
van mannen in ernstige houding, als een college van
studenten aandachtig volgende de proeven van een
geleerd professor. In hun midden springen twee vrouwen en twee mannen. In voortdurende trippeling op
fijne zwarte laarsjes houden de vrouwen hun zwarte
japonnen met hun magere vingertoppen. En hun witte
onderrokken komen uit in hun vlugge beenengezwaai,
terwijl hun kleurige kousen om de slanke kuiten te
voorschijn lichten in een voortdurend gespartel en
verdwijnen en komen in het gecadenceerde gespring.
De mannen huppelen en slaan hun beenen hoog in de
lucht en tram pelen kwik op den grond, harder dan de
vrouwen, die waaien met hun rokken en nu ook smijten
hun beenen rank en slank naar hare springende wederpartij. En zij vliegen door elkander met hun vieren als
guirlanden van beweging, met hun buigende bovenlijven onder de jagende tonen der muziek en gauwer en
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gauwer en woester slaan ze hun beenen als wilden ze
stampen den een den ander in het gezicht. Zilverend
goud stijgt een stofwolk in de hoogte en verbreidt zich
over de dichte groep, die staart naar de vliegende
rokken en het gecadenceerde arm-en-beenen-gespeel.
Zij dringen dichter en dichter hun hoofden te zamen,
de kin van den een rustend op de schouders van den
andere. En een paar bravo's en het is uit. De eene
vrouw lacht even, veegt haar gezicht met een zakdoek
en zegt : 'het is warm' en ernstig gaan allen uit elkaar
en verspreiden zich onder de steeds circuleerende wan delaars. Hoog in het midden der kleine Franschen
stapt langzaam een lange Engelschman met goudblonden baard; hij kijkt wezenloos en verbluft en aehter
hem twee vrouwen, die zijn aandacht willen trekken.
Maar hij stapt door, het hoofd onbeweeglijk op zijn lijf,
als iemand die komt alléén om gezien le hebben. Aan
de tafelljes op de estrades tegen de muren zit het vol
vrouwen, die kleurige zoete drankjes slurpen , zij zitten
in triomf naast hun veroverde mannen.
Maar in de zaal wordt het dichter en dichter; de
grijze plekken op den grond zijn verdwenen en de
mensehenlijven drukken tegen elkaar en stooten en
dringen steeds langzamer voortdringend in de draaiende richting. De gezichten zijn meer en meer opgehelderd en een air uit een bekende operette, door het
orkest aangeslagen, doet plotseling de stemmen stijgen
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in een jubelenden breeden zang, in een zang van jeugd
en kommerloos zwerven en genieten, met de vage
eind tonen van een verdwijnend geluk, een gezang
opstijgend naar de glorievol flikkerende lichten, tegen
de kleurige pijlers en de gezigzagte zoldering, uit een
woelende jonge menschenzee, voelend den lust des
levens en den korten duur der voortijlende jeugel.
In het orkest blazen de instrumenten machtiger en

machtiger, de menigte raakt los van de grond en de
mannen grijpen de vrouwen en dansen in het wijde
lawaai, in het groote gejuich en geschreeuw van de
dolle levensl ust.
Nu verlaten velen de zaal en twee menschenstroomen
klimmen de trappen op naar den uitgang.
- 'Een stok, juffrouw, ziehier het nummer.'
'Ziehier, mijnheer, uw stok!'
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Danse n en Rhytm en

Uit mijn dagboek

Ik was gewees t in een handschoenenwinkel; d aar was
eene winkeljuffrouw di e een praatj e maakte, om de
reputa tie van den winkel op te houden. Ik was daarna
gegaan naar een koffi ehuis, waar eenige heeren waren,

François Erens, Uit mijn dagboek, voor de eerste
maal openbaar gemaakt in De Nieuwe Gids,
vierde jaargang, dl. 11, aflev. 4, apri l 1889, p. 1·7;
herdrukt in Dansen en Rhytmen, 1893, p. 42 - 54;
idem, 1924, p. 37 -44.
In de editie van 1924 alsnog :

die in hun grijze en blonde baarden apodictisch over
wetenschap en politiek spraken : uit hunne gesprekken
bl eken ze voorna me wink eliers te zijn uit voorname
stra ten der stad. Ik was gegaan bij een familie van
eerza me burgerli eden waarvan de dochter m et een

p. 51, r. 12: eene goedige ) een goedige

hoofdruk naar achter en zei: dat haar broer 'Staatsbaumeister' was en da t het exam en voor deze betrekking
het moeielijkste van alle examens was. M et een goedige
hoofd buiging zeide ik, da t ik dat gaarne geloofd e.
Toen kwa m er ee n harer broers binnen en uit zijn
manier van hand-geven en hoofdhouding bleek, da t hij
zich geprepareerd had om op mij een sterken en vas ten

p. 55, r. 11 : voortijden ) voort ij den ,

p. 51 , r. 13: zeide ik dat) zeide ik, dat
p. 54, r. 1: die vonken) ,die vonken
p. 54, r. 6: die opstijgt ) ,die opstijgt
p. 54, r. 19: ongestoorden) gestoorden
p. 54, r. 20: gevoe lstroom ) gevoelsstroom
p. 54, r. 27 : roodglurend ) ,roodglurend
p. 56, r. 27: harmoniënspel ) harmonieënspel
p. 57, r. 5: harmoniën ) harmonieën
p. 58, r. 2: liederen die ) liederen, die
p. 58, r. 6: waar gestalten ) ,waar gestalten
p. 58, r. 16: Dantes) Dante's
In de onderhav ige editie alsnog :
p. 51, r. 10: "Staatsbaumeister" ) 'Staatsbaumeister'
p. 59, r. 2: éen priester ) een priester
Aantekening Met Graaf Moltke is bedoe ld graaf
Helmuth von Moltk e 11800 -1891). een Pruisisch e

indruk te maken. D aarna kwamen vader en moeder,
beiden m et gewichtige gezichten: en in de kamer, die

functie bleef. In Vervlogen Jaren vertelt Erens dat

blonk van braaf gepoetst mahoniehout, spraken zij

Iwaarm ee de voltooiing van de Dom gevierd

all en over graven en baronn en en zij vroegen hoe of dit
en dat wel in Holland was . Ik had weinig ve rteld en zij

straat van Keulen zag wandelen . De Duitse keizer
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generaal , die tot op achtentachtigja rige leeftijd in
hij in 1880, bij gelegenheid van het Domfeest
werd) op een avond de grote strateeg door een
Wilhe lm 11 11859-1941) is dezelfde die ten tijde van

U it mijn dagboek

het einde van de eerste wereldoorlog naar Nederland zou uitwijken. Toen Erens dit stuk schreef
was Wilhe lm II eerst vrij recent, op 15 juni 1888,
tot keizer uitgeroepen . Prins Heinrich (1862-1929)
is de latere marin e-a dmiraal. De vorige keizer:
Friedrich 111 (1831- 1888) . Met het verslagen keizerrijk is be doeld het Frankrijk van Napoleon lil,
verslagen in de Frans-Duitse oorlog van 18701871. Gerhard is Gerhard von Rile, volgens wiens
plannen in 1280 begonnen werd met de bouw
van de Dom van Keulen. De maagden van St.
Ursula slaat op de overlevering dat ten tijde van
de Christenvervolging onder de Romeinse keizers
te Keulen elfduizend maagden, waaronder Ursula,
als martelaressen zouden zijn gevallen. Vondel
heeft

deze

stof behandeld

in zijn treurspel

Maeghd en, als een huldeblijk aan zijn geboortestad Keulen . Te Deum is de aanhef van een
m ajestueu ze lof- en dankhymne uit de katholi eke
liturgie . Trifo lia vensters zijn vensters in de vorm
va n een klaverdrieblad . De olijftakken van het
duizendjarig rijk : de olijftakken symboliseren de
vrede, zoals die zou heersen in het duizendjarig
rijk, waarheen in de ee rst e eeuwen van onze jaartelling door veel gelovigen werd uitgezien : de
heerschappij van Christus op aarde nog voor het
einde van de wereld . Men baseerde zich daarbij
op Openbaring 20 :1-7. Met het groote rijk uit het
westen is Frankrijk bedoeld ; in 1794 was het
gede elte van Duitsland op de linker Rijnoever,
wa arbij Keul en, doo r de Fransen veroverd . Met
de reus Chr istophorus is de Heilige Christophorus
bedo eld , die volg ens de legende het kind Jezus
over het water gedragen heeft, zoals bij een van
de ingangen van de Keulse Dom in een steen reliëf
wordt uitgebeeld.

I
vonden dat erg vervelend . Om iets te zeggen had ik
gevraagd hGe o ud g raaf Moltke was en hoe oud keizer
Wilhelm II: waarop zij bijna allen tegelijk a ntwoordden ; de een in éens; de andere aarzelend en zoekend
met de oogen in de lu cht. Ik vroeg nu ook hoe oud
Prins H einrich, 's keizer's broer, was, en welke betrekking hij in het leger bekleedde, waarop ze wederom
all en tegelijk antwoord gaven, de een wat vaster dan
de andere. En men zei me, da t de keizer een vOOl"beeldig fami lieleven leidde en da t de zusters van den keizer
nu, door den dood van den vorige, tantes geworden,
geen goede pa rtij en meer zouden doen en da t da t
j amm er was. Ik na m daa rop afscheid en ging weer
langs de winkels kijken . H et la ngst bleef ik staan bij
de uitstallingen van photographieën en boekwinkels.
Telkens zag ik keizer Wilhelm II , nu eens te paard,
dan als borstb eeld, hi er met ee n zijner kinderen op
zijne knieën, da ar lezend in ee n boek, dan weer naas t
zijne echtgenoote, dan weer zijn zoon onderwijzend in
het exerceeren. Wa nn eer vrouwen hunne gezichten
langs mijne schouders tegen de spiegelruit staken ,
zeiden ze onder elkaar: ' Ein schön er Mann .' Anderen
zeid en: ' Ein ernster Mann' en wederom anderen: ' Ein
lieber Mann. ' D eze laa tste schenen meer doordron gen
va n de gelijkheid all er stervelingen. D an kwa m er een
hee r met een zwarten baard naas t me staan en zwijgend
keek hij m et zijn hoofd in gewichtige rust, met zijn
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handen op den rug en ging weer zwijgend heen langs
de huizen met vasten stap, die andere been en deed
wijken. Er waren ook portrellen van danseressen en
prenten uit spotbladen te zien. 'Ha! ist dasz aber
pikant!' zei een officier tot een andere. Een oogenblik
later kwamen weder twee officieren, ditmaal kurassiers:
'Pikant im höchsten Grade!'
Ik had er nu genoeg van en nam me voor door te
gaan en niet meer te blijven staan; doch zie! daar
hingen weer photographieën en platen. Drie officieren
stonden te kijken, waarvan één, terwijl hij zijn monocle
opzette en een glimlach over zijn hard rood gezicht viel
en in zijn rossigen kn evel droop: 'Do nn erwetter!' riep.
'Pikant' zei de andere.
Ik ging nu maar door tot de dom voor mij stond in
zijn eeuwiggrijze s tee nh eid hoog en breed in de blauwe
avond lu cht, als een reusachtig kantwerk in steen. Daarboven hing de klok , gego ten uit de kanonnen van het
verslagen keizerrijk. Daaromheen mierden de menschen
a ls kleine zwarte beestjes, kruipend in kromme en
rechte lijnen over den grond. Daaromheen lagen de
huizen der menschen met hun kleine venstergaatjes in
de muren en beplakt met letters en woorden.
Hoog waait de wind uit de verre luch t door de
steenen wouden van welfberen, baldakijnen, torens en
torentjes, die staan als kaarsen om een arke des verbands. Enkele duiven en zwaluwen zwieren langs de
daken in kringen en kronkelingen, en vangen licl1t-
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stralen in hun vleugelslagen, die vonken en dooven in
hun spelende vlucht. Of zij gaan rusten op de bloemspitsen der torens , die hoog baden in de gouden lichtzee der verdwijnende zon.
Ik ga binnen. Eene verfrisschende rust omwaaiert
me. Een koelte, die opstijgt uit den bodem , die daalt
van de stille muren, die komt spreiden over mijn ziel
uit donker turende hoeken. Hoog gaan de zuilen en zij
vallen in spitsbogen bij elkander en zij vloeien naar
boven met kleine takken en keeren naar andere richting
en gaan liggen in spitsende welving. In de stilte gaat
de klank van menschenstappen met vol geluid als de
klepel van het leven door het zuilen bosch en klimt weg
in de hoogte. En weer gaat er iemand. Een vrouw zit
midden in een bank op de knieën en houdt de handen,
tot vuisten samengevouwen, onder hare kin. Ik ga
langzaam aan hare bank voorbij, hare oogen lichten
een oogenblik zwartstippelend naar mij toe met eene
geringe hoofdbeweging, als opgewekt uit een gestoorden
gevoelsstroom en gauw zinken de bedekkende oogleden,
om voort te bidden in stille aandacht. En ratelend
omslaan plotseling de wagengeluiden van buiten de
groote kerk als met geeselslagen van het galoppeerende
menschenleven, terwijl de stilte golft en wuift en daalt
en stijgt, als aangesuisd door onzichtbaar zwevende
geesten. Als een vonk der eeuwigheid brandt voor het
hoogaltaar de godslamp, roodglurend boven de graven
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van oude bisschoppen en heiligen. Zij liggen daar
gestrekt in hun horizontale rust met de staven in
hunne knokkelige handen en de mijters op hunne ijzeren hoofden en de draken en monsters onder hunne opstekende voeten. Zij slapen den vasten slaap der eeuwigheid in steen en erts, in hun lange gewaden van
steen en erts en de oude middeleeuwen slapen met hen
onder de hooge cathedraal als onder een graftombe
gezet voor het einde der tijden.
Het is nu zeer stil en koel, het is als een ruischen uit
den nacht der voortijden, dat uit de steenen massaas
komt opzetten, zach t en hoog als het waaien van den
wind in een dal met oude eiken. Het is het onhoorbare
Ouisteren langs wanden en gewelven , de onhoorbare
weeklacht der vergankelijkheid , de stervende tonen
van het on tstaan en het vergaan der aardsche dagen en
het verdwijnen der aardsche nachten. Zij gaan heen en
weer die geluiden, slingeren langs zuilen en bogen en
zijn rommelen als trommelen en schetteren als trompetten, cymbalen en krijgsbazuinen. Zij verhalen van
groote slagen van steigerende paarden onder de spits
blinkende lansen en het piepen en rammelen der harnassen; van zwaarden geborgen in kostbare scheden,
terwij l de vorsten het hoofd bogen voor de altaren te
midden van zingende scharen. Het is een paardengetrappel door groene struiken en gouden korenvelden
van zilveren ridders met zilveren helmen en een plas-
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sen van hoeven en voeten in het roode bloed op den
week-grijzen grond. Een ontplooien van de witte vaandels der victorie hoog tegen de blauw-kalme lucht: en
een geschreeuw uit duizende kelen en een jammeren
en rochelen van stervende lichamen.
Anders leefden toen de menschen, de huizen waren
kleiner en de straten enger en donker, en er was weinig
licht des avonds en de nachten waren zwarter en
hingen zwaarder over de muren dezer stad .
Toen rees in een hoofd een gouden visioen.
Z uilen stegen op uit de aarde langzaam omhoog en
zij vielen en groetten elkander in bogen, die rusten
gingen en weêr rezen tot hoogere gewelven en gaanderijen, die dansten onder veelkleurige lichten in de
hoogte. En twee muren schoten op van weerskanten en
stonden stil met marmeren vastheid stuttend groote
massaas van steen. Toen kwamen uit de diepte twee
torens, die drongen diep-hoog in de verre lucht als
pijlers gezonden naar de sterren door de aarde in haren overmoed. Dan volgen als een vuurwerk van buiten snel de een na de andere de torentjes, di e gaan
staan als koorknapen om een bisschop. En ros etten en
bloemen van steen bloeien op als uitspreidende rozen
langs de muren tusschen de torens, boven de beelden
der heiligen , steenen schildwachten van het heilig der
heiligen.
't Is een harmonieënspel van lijnen, bogen, zui len
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en torens, vormend een groot orkest van steen. Het
andante der kolommen schrijdt statig voort onder de
trillers en scherzo's van welfberen en torentjes, waarboven het hooge crescendo der twee groote torens gaat
rijzen . Daarnaast klinken de geometrische harmonieën
in overeenstemm ing met gods dienstige herinneringsbeelden; zeven in getal, omronden de octogonen der
kapellen het koor. Vier en vier staan de kolommen in
den grond, terwij l de driehoeke n zigzaggen of buigen
in spitsende bogen. Het is een spelen van getallen
met drie en vier tot wortels, als de hoeksteenen voor
honderdvoudige com binaties .
Blijde slaat de oude Rij n met zijn wateren tegen de
oevers en zwart lichtend schommelt hij in zij n diepte
het gouden gevaarte. En mannen met hamers en
beitels uit verre landen kwamen aan op de roepstem
van meester Gerhard. En het was een gerinke l en
kloppen van steenen, een spannen van touwen, een
hijschen en bengelen van rotsblokken, een wentelen
van boomen, een zagen van houten, een klinken van ij zeren staven; en een bukken en heffen van schouders,
en grijpen van handen, een roepen van bevelen en vragen en een hijgen van borsten en een dauw-glinsteren
van zweetende voorhoofden .
En de steenen leefden op en groeiden tot een godshuis, dat zou galmen van het Hosiannah der aardsche
tijden . Dan komen de maagden van St. Ursu la in wit
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lichtende gewaden terug naar de aarde om te zien de
triomphen van hun geloof en zij zingen de liederen, die
zij zongen in eeuwig-goud-lichtende zalen voor God in
den heme l. En het is een stralen en schitteren der
vensters in rood en paarsch en geel en zwart en blauw
en wit, waar gestalten staan in zegevierende standen.
Profeten uit J uda en Israël en heilige doctoren uit
Christelijke tijden zien neer uiL de hoogte op den
gJinsterenden bodem der domkerk. En patriarchen en
martelaren zingen een Te Deum van kleuren en
werpen gouden lichtzwaarden naar binnen door de
glazen.
Ridders in gouden harnassen knielen neer op breede
knieën voor hoogzittende pausen met goudstralende
tiara's . En boven uit de hooge trifolia vensters zijgen
Dante's engelenscharen op Wil roze vleugelen stil naar
beneden , zingend het lied van den vrede op aarde en
spreidend de olijftakken van het duizendjarige rijk .
Doch hoor - alles is stil: de lichten verdwijnen en
donkerend smelten de hoeken en zuilen weg. De deuren
vliegen open en het krijgslied van het groote rijk uit
het westen klinkt aan en soldaten, met vederbossen op
hunne hoofden, stormen binnen, zij zetten hunne
geweren tegen de muren en binden hunne paarden
vast aan zuilen en banken, zij tasten in hunne ransels,
halen flesschen er uit, werpen hunne hoofden naar
ach teren en drinken met gulzig op- en neergaande
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kelen. D an vallen er schoten en voor het altaar zinkt
éen pri ester; en zij lachen; en gaan zitten en dob belen
tusschen hunn e beenen om de kelken en heilige vaten .
Die tijden liggen ni et ver af, andere tij den zijn er
gekomen . Als symbool van de eenh eid van een nieuw
rijk staat de dom en verhaalt in zijn klokgeluid de
wraak over de oude nederlagen . Vreedzaam a rbeiden
de menschen om hem heen en vreedzaam schuifelt de
Rij n langs zij n voet.
D e zonnestralen zijn weg uit de trifolia ve nste rs en de
gewelve n. De banken zwemmen vaag in de opzettende
donkerte, di e nu la ngzaam uit de nevenschepen naa r
het midden go lft. De re us C hristophor us met het J esuskin d op zijn schoud ers schijnt van zijn voetstu k te
willen stappen en te waden door den aangroeienden
nach t. H ier is hij nu thuis, wan t de klein e banken en
stoel tj es spoelen weg in grij s en zwar t: en hij staat
groo t en hoog in zijn zwaar te. Lange grij ze slui ers
dalen langzaam la ngs de muren en drij ven door de
breede ruim te . Bleeker en bleeker worden de vensters,
zelfs zij n de glazen in het koor reeds vaal. D e zwartheid stijgt al meer en reeds zijn de ka piteelen weggevreten . Alléén tuur t de godslamp onbeweeglij k in het
donkere en nu verder-a f schijnend e koor.
H et is een alge meen doodgaan in den nacht.

Ik hoor iema nd aankom en en p lotseling verschijnt
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van achter een der torenkolommen, zwart een klein e
breede man,en op barschen loon:
'Es wird gesch lossen .'
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Da nsen en Rh ytm en

De Processie

Zij waren gekom en van St. J aco b, zij kwamen van
St. Folian. U it a lle parochies wa ren zij gekomen en zij
trokken langzaam één voor één achter elkander in twee
rij en luid bidd end, te samen biddend op den maatslag

Frans Ere ns, De Processi e, voor de eerste ma al
openbaar gemaakt in De Nieuwe Gids, zevende
jaargang, dl. 11, aflev. 6, augu stu s 1892, p. 428·
431 ; herdrukt in Dansen en Rhytmen, 1893, p. 55 62; idem, 1924, p. 45 - 49 .
In de editi e van 1924 alsnog:

van den langzamen stap door de straa t, vrouwen en
man nen, veel oude vrouwen en veel oud e mannen en

p. 63, r. 13 : licht-kaatste >weerkaatste

kinderen klein .
Zij trokken ond er de breed-h angende vlaggen, di e
hingen ui t de boven-ramen en daken der huizen . In de
geopende ramen stonden de kaarsen met hun ge le
vlammetj es naast C hristusbeelden en Mariabeel den;

p. 65, r. 12: genaden " > genade "

zij brandd en tusschen bloemen, geen licht verspreidend
in den hard-lichtenden dag, die geweldig weerkaats te
tege n de eene huizenrij met bibberende branding.
Zij waren gekomen van St. Petrus en van St. M ichael
en van St. Mari a en van alle parochies en zij trokken
door de zonnige straat.
D e rozenkrans hangend 1ll den hangend en arm , in
den and eren hangend de hoed, gingen de voorbidders
in het m idd en , met dirigeerenden stap in zwart-la nge
jas tussche n het volgende beenen-ges tap. H oog gingen
ze met luid ge bed , met kort afgebroken syllaben biddend, als co mma ndo's boven de hoofd en. D e ma nnen
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p. 65, r. 10 : de medaille der broedersch ap > de
med aille
p. 65, r. 14: p apier dat >papier, dat
p. 66, r. 19: waa rm êe ) ,waarm eê
p. 66, r. 22 : toen de >,toen de
p. 66 , r. 23: Allerh eiligste Sacram ent ) allerheiligste
Sacrement
p. 66, r. 27: lelies die >lel ies, die
p. 67, r. 27 : kannun ikk en ) kanunniken
In de onderhavige ed itie alsnog:
p. 66, r. 14: bleekgroene > bl eek- gro ene
p. 66, r. 23: allerhei ligste Sacrement ) Allerheiligste
Sacrament
p. 67, r. 18: bleekpaarsch e > bleek-paarsche
Aantekening De Process ie voltrekt zich in Aken ,
zoal s zich laat vaststell en aan de verno eming van
diverse parochies, w aarvan die van Sankt Fo lian
de naaste 'buur' van de Dom van Aken kan w orden
genoemd, alsook uit de vernoeming van 'de
groene gilden van Keizer Karel den Groote'. In De

Nieuwe Gids van augustus 1892 was trouwens
sprake van ' de groene gilden van den grooten
Akenaar Keizer Karel den Groote' . Als een misere~:

als een boetezang . Broederschappen zijn , bin-

nen de katholiek e ke rk, kerkre chtelijk opgerichte
godvruchtige bonden , met als doel niet enkel het
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bevorderen der vroomheid of het beoefenen van

baden de mann en vóór en de vro uwen de vrouwe n.

d e liefdadighe id, maar t evens het uitbreiden van

De vrouwen sleepten luid het sm eekend gebed . En
met wijden cadans als een mis erere zo ng het 'wees

de openbare eredienst,

bijv. van de Heilige

Maagd Mari a of van andere he iligen. Suisses :
ordebewakers in katholi eke kerken, aldus genoemd
omdat hu n un iformen overeenkomst vertonen
m et di e van de leden der pauselijke Zwitserse
garde .

gegroe t M ari a' door de bloem bes trooide straat.
Zij waren gekomen van St. Pa ulus, van St. Laurentius en van alle parochi es; zij baden en het zingend
gebed steeg luidkl agend op en weergalmde met golvend
gedreun door de straa t, waar all es in stilte en eerbied
voorbij liet gaan de voortgaande menschenrij en.
Rij en oude ma nn en, ge bogen en versleten in den
leve nsarbeid m et vuile, groote, beend erige handen, en
smerige rozenkransen , gekleed in hun zwarte bes te
Zondagsj assen .
Rij en oud e vrou wen met gerimpelde gele gezichten
en nijdige oogen, en and eren, dik-voortwaggelende
goedige, en la nge slieren van vrouwen met spitse
neuzen: zij gingen in schreeuwend kl aaggebed, a llen
m et rozenkransen , ze houdend in hun beide handen of
in één ha nd en dan laag bengelend. Zij gingen gebogen
of recht en zich deftig houdend , zich gezien voelend
door de mens chen, di e op stoepen der hui ze n dicht
opgepa kt stonden te kijken.
Straf de politieagenten, met trotsch breede borst en
ges trekten arm terug du wend, zo nd er te raken, de
kijkende menschen en glimmend de spits van hun
helm als ee n ster in den zonni gen dag.
Op afstand en boven de hoofd en gingen de breede
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parochievaandels voort. Het beeld van den parochieheilige was er op gewerkt in mooie kleuren en eenige
waren oud en verflenst als verwelkte bloemenbladen.
De dragers zweetten onder het zware dragen en
plaatsten ze op de vooruitgezette borst, terwijl ze ze
vasthielden met de handen.
De broederschappen kwamen voorbij : de mannenbroederschappen en vrouwenbroederschappen. Zij
hadden om hunne halzen blauwe breede of dunne linten , ook rose, waaraan de medaille op de borst hing.
Zij baden allen, sleepend het 'Wees gegroet Maria, gij
zijt vol van genade' met klagende stem.
Zangvereenigingen, de oogen met de oogleden néér
gericht op het blad papier, dat ze in hunne handen
hielden en waarvóór hunne monden gaapten met
breed stuwend vol-gezang.
Daarachter het moe geschreeuw van biddende broederschappen; zij trokken, zij trokken en er scheen geen
einde aan te komen. Broederschappen van jonge meisjes uit deftige standen in licht rose en licht blauwe
japonnen; in hun gezicht het weeke vleesch en bedeesd
om door al die menschen te moeten gaan; eenigen zeer
vroom en onschuldig en anderen half lachend en
pratend met de naastloopende vriendinnen. Zij werden
vóórgegaan door eene lange dame in het zwart, eene
booze, magere helleveeg, die telkens boos omkeek naar
de meisjes, die achter haar trappelden als een troepje
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zorgelooze duiven.
N u volgden fa nfares . Met to t barstens toe opgeze tte
wangen bliezen de kerels op de enorm e koperen in stru menten, terwijl het zwee t in droppels van hun voorhoofd
liep .
En dan kwam en de kleine meisj es .
Eene groo te schaar. Zij waren geheel in wit gekleed.
Op hunn e hoofdj es hadd en ze kransen van witte en
roode rozen en in hun bloo te armpj es hingen korfj es
met allerlei bloem en, witte en roode bloemen, bla uwe
en gele. En hunne lange kind erharen hinge n in fijn
geglim over de witte ruggen . Eenige droegen in de
handen zilveren en gouden lelies . O ok hadd en ze
bleek-groene trossen met nagemaakte purperen druiven.
Anderen droegen op wit-zijden ku sse ns een gouden
kruis of een anker en een hart van goud . E n de spons
waar J ezus' dorst mee werd gelaafd aan het kruis en
dobbelstee nen, di e voorstelden de dobbelsteenen,
waarm eê de solda ten om zijn ma ntel dobbelden en de
ladder en de lans.
E n als een vlaag versch gevallen snee uw viele n ze
neêr op hunn e kni etjes, toen de zegen werd gegeven
met het Allerheiligs te Sacrament in de verte door een
priester met hoogen en breeden zwaai boven de gezo nken massa van menschen. Zij lagen daar wit-ges preid
in het flikk erend geglim va n de fijn e ges treken kleederen, terwijl ze bewogen in haar handj es de lelies, die

66

I
go ud-blonken en zil ver-schitterden in den feIlen slag
van het zonnelicht. En het glansde op hunne haren
blond en bruin en in hunn e oogen bla uwen br uin.
Dan ri chtte zich de stoet weer op en er gingen voorbij deftige heeren met mooi e bruine en blonde baarden
en kale hoofd en, gekleed m et welgesneden frakj assen
en witte dassen. Zij hi elden allen in hunne handen
brandende lange kaarsen .
Met oude voorvaderlijk e geweren op de schouders
stapten de groene gilden van K eizer K arel den G roo te.
De geveerde j achthoeden op hunne hoofden.
V óór de geestelijken gingen drie suisses in zwart
fluweel, balanceerend hun staven , dri e kerels met
middeleeuwsche hoofden , waarvan twee baardeloos en
hun grof gezicht bruin en zwaar gerimpeld .
D an kwa men de gees telijken met breed geschoud er,
als de koningen van den stoet. Hun licha men gestoken
in kostbare, stij ve, zeer oude kazuifels, waarop bleekpaarsche bloemen waren gewerkt en robijnen en a methys ten gehecht, die in lichtgewemel en glimmeringen
straalden in den voortgang van hun zwaren s tap.
Hunne koppen waren breed en hard gehouwen 111
vleesch, da t bla uw blonk va n geschorenh eid op de
wangen.
Zij gingen vóór het Allerheiligs te, da t onder een
vuurrood en baldakijnhemel werd gedragen door den
eersten der ka nunniken. E n er omheen slingerden de
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wi t-en-roode koorknapen de zilveren wierookvaten
met het gerikkeJ der zilveren kellingen, deze stegen en
vielen gelijkmaLig en lieten dikke rookwolken bangen
in de heete lucht. Zij trokken voort in gelijkmatig
geslinger. - Plichtmatig volo'den vlak achter de burgemeester der stad en de leden van den raad en de stadscommandant in groot uniform. Zij trokken voort.
En bet laatst van allen liep een oude kluizenaar in
bruine pij, barvoets en met moeite kon bij de anderen
bij houden.
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Nacht In de Middeleeuwen

In verre tij den ... donkere wo ud en; hooge boo men ve r

Frans Erens, Nacht in de middeleeuwen , voor de

af... onafzien bare woud en in het donker.

ee rste m aal openbaar gemaakt in De Nieuwe

Toen was alles kalm en zach t, in den avond die
daalde over de aarde.

1891, p. 472-473, als het tweede van twee ' Ge-

Gids, zesd e jaargang , dl. 11 , afl ev. 6, au gustu s

Achter de aard e ging weg, achter de helling de zo n,
en langer en la nger rekten zich uit over den grond de
schadu wen der bergen en in de dalen zonk onge kende
za lige ru st.
Zwarter en zwarter werd de lucht en zilverend zilverden de sterren pinkend en blinkend hi er en daar,
hoog, en laag - naar - den hori zo nt. Eén was er groot
en wit zil verend , in krioelenden witbrand in de verte
en hoogte der lengend e zwarte afstanden, een stille
troost van lichtend e vre ugde in het zwa rte heelal, 111
het drukkende zwarte heelal.

In het lijden verzachting bracht zij , de witte ster.
Toen daalde de verheffende, opklarende, verli chtende
rust in de kalme vereffening van de gezichten der menschen, di e neerlagen in lijden, in de duistere wo ningen .
E n tinkel den, tinkelden de sterre n in millioe nen
ge tinkel, onbeweeglijk toch starend in het rustige heelal,
dat zij n weg zo ng en baz uind e in de zwarte maa tlooze
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dichten in proza'; herdrukt in Dansen en Rhvtmen,

1893, p. 63 -67 ; idem, 1924, p . 50-52 .
In de editi e va n 1924 alsnog:
p. 71 , r. 21 : tempos, > tempo 's,
Aanteken ing ta laar: lang tot op de grond afhan-

gend mantelachtig kleed .
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ruimte, )TI het druppelende worden en verdwijnende
gaan der zich verdringende dingen.
Laat geluiden de honden, die blaffen in de stilte der
aarde in het welige donker. Geen roeren der bladeren,
die hangen en wachten aan de groene boom en hoog.
De forsche stammen, die steunen grijs en gerimpeld,
met korstige trekken van hout en dragen volbladerende groene machtige zwermen van bladeren, hangend
nu als zwarte haren van den nacht.
Laat stroomen den nacht in de rustige aarde. Wijd
rusten de geharnaste scharen in de kampen en voor
de poorten der steden slapen gehelmde mannen en
snorken op de koelende steenen.
Laat slaan de nach tegalen aan de klaar-donkere
beken, die ratelen over de steenen onder de hangende
struiken, laat ze slaan met hun zilveren slagen, als
sterren van klank in het zwart van den nacht.
Laat dan ij len omhoog de opdoomende droomen;
laat komen de vromen bij de stille kapellen, bij de
zwijgende beelden en zuchten en bukken in stilte, in
zonden, in tranen.
De ronde volle maan doet zwarten de bosschen in de
glooiende dalen; en op de klimmende hellingen liggen
ze als zwarte pelsen in het wit-volle stillicht.
Donker massalend stijgen de burgen, spitsend op de
toppen der bergen, rij zend in machten vergroot en
verbreed als voorhistorische gedrochten in het blauw
zwarte lichtdonker.
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Op en neer op den toren d e wachter, bekijkend uit
de verte de glimm end e golven van den voortijlenden
stroom klo tsend langs de oevers m et verdwijnend e
vonken, plassend in zilver in aankabbelend gekuif.
Op en neergaand de wachter op den kantigen toren .
Laat slaan de nachtegalen in de afgrond ende laag te.
Laat spelen en dans en en flikk eren de stralen der
maan op wa ter en tinn en, op transen en bladeren.
Laa t spitsen de heks en hun puntige kinn en boven de
gloeiende vuren.
Laa t staren de wichela ren in hunn e lange talaren .
In het holst van den nacht trekken de monniken in het
ruisehen der witte gewa den door de sonore gangen van
geweldige a bdij en, bij het spokend e spelen, van hun
schadu wen op de witte muren in het turen van het
maanlicht door de vale glazen van de kokerende gangen.
Zij zingen in biddend gebrom voor de zwijgend e
altaren; hun za ngen die vallen in zwa re, hortend e
tempo's, gestuwd op het comma ndo van den ijzeren
ritus, in het galmend e geklaag tegen de fors che wanden,
terwijl ond er de ronde kolonn en grijnz en de zondige
draken met verwijd e monden en krommende machtlooze kla uwe n.
Laat schijnen de maan over de still e aa rde.
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Droom

Frans Erens, Droom, voor de eerste maal openbaar gemaakt in de Mercure de France, apr il
1892, p, 296 -299, onder de t itel Droom I Le Songe,
De Nederlandse tekst is aldaar op de linker-, de
vertaling i'n het Frans op de rechterpagina afgedrukt, Het geheel werd, in een noot aan de voet
van p, 296, 297 en 298, ingeleid door Alfred
Vallette (1858-1935), die daarbij gebruik maakte
van een hem in februari 1891 door Willem Kloos
over Frans Erens geschreven brief, Zie voor deze
inleiding en voor Le Songe: Harry G,M, Prick,
Een weefsel van overpeinzingen / Causerie over

In den nach t, bij hel wi tlich t der maan.
Op een weg breed en blank, langs een bosch, in het
willichl der maan, houdl stil een sleep van rijluigen
zwart.
Langzaam uit de rijtuigen zwart komen vrouwen in
't geel, van 't hoord tot de voeten behangen met sluiers
doorzichtig en zwart. Hangend de armen vlcezig en
bleek met glimmende ronding.

Frans Erens in diens briefwisseling met Andries
Banger, Uitgeverij Vriendenlust, Nijmegen, 1986,
p, 64-67. Droom werd herdrukt in Dansen en

De rijtuigen weg.

Rhvtmen, 1893, p. 58-69; idem, 1924, p, 53-54 ,

De vrouwen te paard, gezeten mel mannen op de
schommelende ruggen der dravende paarden.
En als in een circus gaal hel rond, rond , in draf,
galop, onder het spelen van circus-muziek.

111

Nu steigeren de paarden , de voorpooten hoog, de
achterpooten laag, en voort gaat het zoo in go lvenden
sprong.
Zij ijlen, zij ijlen , in het gestrenge! der armen, in het
ruischen der oranje-gele japonnen, in het D.adderen der
sluiers in hel witlicht van de maan.
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Weg zij n de rijders, de rijdsters, verdwe nen van de
ruggen der paa rden, di e opgaan en ncêr in den r hytmi schen sprong.
En dansende paarden alléén, voo rt-hollend in de
rondte m et geluid loozen hoefslag in hel witlicht der
maan in de stilte van den nacht.
Met sneeuw bedekt zijn de ru ggen der paard en, die
dalen en rij zen in onhoorbaar getra p, en j age n en
j agen in de circlend e vaart.
Weg zijn de paarden .
Geluidloos de weg. Zwij gend het bosch, da t doorslaap t in den wit-helderen nacht.
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Lento

Frans Erens, Lento, voor de eerste maa l ope n-

D e doode ging in den nach t, langzaam gereden door

baar gemaakt in De Nieuwe Gids, zesde jaargang,

la ngzaam stappende paarden . D e doode ging vooruit, achter de la ntaarn , die
vonklichtte in den donkeren nacht.

dl. I, aflev. 1, oktober 1890 , p. 137-138; herdrukt in

Dansen en Rhytmen, 1893, p. 70-71; idem , 1924,
p.55.
In de editie van 1924 alsnog :
p. 74, r. 3: la ntaarn die ) la ntaarn, d ie
p. 75, r. 9 : dat hing ) ,da t hing
Aantekening All ee n in De Nieuwe Gids vo lgt, na
'dofbonzend op de klinkers' de tussen zin : " m et
rechtgestrekte been gelijkmatig bonzend op de
klinkers ,

D e koperen helmen glommen op de hoofd en der
officieren, di e in breedvouwende man tels ge bogen
gingen ach ter den zwarlen wage n, met zwaren sta p
dofb onzend op de klink ers, bonzend a ls de slag van
een torenklok, terwijl de sporen kni sterd en als vl ammen in dor hou t. Machti g in hun metalen soliditeit, a ls
in vollen oorlogs tijd , blonken de hel men in een ha rd
gevonk, terwijl de sabels schomm elden onder het eentonig ge tiktak van het regelma ti g beenenges tap, en de
hoeven der paarden knars ten op de zwarte steenen der
straat.
Aan den doode voor bij ijlden de zwarte lij ven der
leve nde menschen, en aan den doode voorbij galoppeerden de zwarte rij tuige n, ra telend in het bliksemend keiengeflikk er, en vlug gleden de tra mways voorbij , als kooien van licht gevuld met gezellig pra tende
levende menschen , en de co ndu cteur bli es op den
hoorn in voortschi etende vaar t.
74
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H oog stond de maan in de wazige zwart-blauwende
lucht; over de maan togen rossige wolken vOOrl, donzig
trekkend in hun wollige vacht, en d e sterren hier en
daar glinsterden ver in het hooge zwart. Naar de luch t
straalde ee n breede raode gloed en daaronder ruischte
de stad.
Zwijgend trok d e stoet door d e straat. D e krans en
rustten op het zwarte kleed, welig en kleurig bedekkend
het zwar te kleed , da t hing over de kist.
Zij trokken door in denzelfd en gang, in een zwijgende
j a mm ering.
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Frans Erens, Wind, voor de ee rste maa l openbaar
gemaakt in De Nieuwe Gids, zeve nde ja argang,
d l. 11, aflev. 6, augustus 1892, p. 432-433; herdrukt
in Dansen en Rhytm en, 1893, p. 72-73; idem,
1924, p. 56.
In de editie van 1924 alsnog :
p. 76, r. 11 : breedv leugele nd ) breed -v leuge lend
In de on derhav ige editie alsnog:
p. 76, r. 18 : dichtsp ichtige ) dicht-spicht ige
p. 77, r. 2: dóó relkander ) dóór elka nde r

D e stormwind blaas t in het groene veld. U it den
donkeren hemel, zwaa rwolkenden hemel raas t de
stormwind in het groen-donkere koren, in de haver en
tarwe met slagen geweldig.
Als kookLe de haver met plekken en vlakk en, als
wilde ze weg uit den grond in wanhopig gewring.
In draaikolken zich open end en draaiend , verkl eurend,
verb leekend , het donkere groen onder de donkere
lu cht.
En de golvende, glooiend e vlakte zich buigend onder
den gang va n den koning, den wind , breed-vleugelend
in aankom end gewaai. Als troepen van naderende
schapen de buigend e aren in naderend buigen over de
breede vallei.
J agend e scharen 111 het lawaaie nd e varen over de
zwaarruisch ende aren. Va n den horizont aan , naar de
kom der vallei en de helling beklimmend , lang wentelend aa n in dalend e deining over het di cht-spichtige
veld.
Wisselende kolken met ges is en geknister ond er het
slaa n tegen elka nder; en groetend en buigend a ls la ng-
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halzige juffers de halmen, met gewrijf tege n elka nd er
en dóór elka nd er te zamen. De regen kom t aan grijs-vlagend als nevel, in troepen
van bui en in het geraas der orkanen, schrij dend
geh aast over het rij zende en zinkend e veld. K letterend de halmen en buigend zich draaiend in
de weenende vlage n.
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Wind

Dansen en Rhylinen

I

Goudzang

Frans Erens, Goudzang, voor de ee rste maal
openbaar gemaakt in De Nieuwe Gids, zevende
jaargang, dl. 11 , a!lev. 5, ju ni 1892, p. 235, als het
tweede van twee 'Gedichten in proza' , herdrukt
in Dansen en Rhytmen, 1893, p. 74-75 ; idem ,
1924, p. 57.
In de editie van 1924 alsnog:
p. 78, r. 11: hitte gebee!) hitte-gebee!
p. 78, r. 21: aard-weê ) aard-wee
p. 78, r. 21: weêdom ) weedo m
p. 79, r. 2: weê-weenend) wee-weenend

Goud gespreid ligt de heide wijd.
De beek graaft door den zandigen grond: zij loopt in
gekrui en gekronkel.
N aar boven in het licht der avondzon stijgen de
scharluten één voor één. Zij hangen hoog in blauwe
lucht. Zij roepen elkander met gouden weegeklaag.
Op de breede vleugels hangen ze in de bleek-blauwe
tintellucht en op de oevers der beek laten ze rollen hun
goudgemurmel in lange reeksen van vollen teêren
klank .
Als de gouden muziek der gouden hei in hitte-gebeef
valt neer van boven uit het rein kristal der hooge lucht
het sleepende goudgetril der drijvende scharluten en
van den grond naar boven, in richting ver-horizontaal
drijft de goudorgelende roepzang in de stilte door.
Dan is 't weer stil en weer vangt aan het goudgetril,
eentonig door.
Dan zweeft effen vlak de klank, doorzichtig rein in
de ijle lucht. Dan rimpelend rolt het roepgezang eentonig steeds met vallend zacht finaal geween.
Zij roepen uit het aard -wee, den weedom luid met
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gorgelend goudgeluid; den zieleval der eenzaamh eid
en het blij e wee-wee n end gelukgejuich, den treurza ng
van het ve rla ten zijn, der ijdelheden ijdelheid .
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Goudzang

Dansen en Rhytmen

I

Stilte

Frans Erens, Sti lte, voor de eerste maal openbaar
gemaakt in De Nieuwe Gids, zesde jaargang, dl.
11, aflev. 6, augustus 1891, p. 470-471; herdrukt in

Dansen en Rhvtmen, p. 76-79; idem, 1924, p. 5859.
In de editie van 1924 alsnog:
p. 81, r. 21: schilders die> schilders, die

Ginds rijzen de stammen zilvergrijs recht naar de
takken omhoog. Donkere strepen en lappen van boschdichtheid daar ginds.
Ik sta alleen in eene dronkene heerlijke alléénheid.
Suizende stilte, heerlijke eenzaamheid.
Geen blad dat kleppert, geen stem die bezoedelt
de ronddwalende gewaden mijner ziel, die blank-wit
drijven, rondom me drijven, witte slepen in de kristalheldere bronnen, straalsidderende plassen, glasheldere
zonwemelende plassen met reine kiezelsteenen op den
bodem beneden, in de zinkende, gezonkene diepte.
Alléén, alléén; heerlijk alléén. In de lichtwemelende,
vonkelende wellen het spattende zonnegoud; gouddruipend licht in het daveren der doorzichtige zilveren
vloeibaarheid.
Naar de diepe blauwe hemelen in het oneindige
verzinken, weg in de wellen oneindig weg.
Reine halmen rondom, tierende welige halmen,
grashalmen van groene hoop, stijgende hoop naar de
blauwe luchten daar boven, verbleekende zilverreine
blauwluch ten.
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All één, alléén; heerlijk alléén. Reine aarde, za ndaarde; geurige, ziel drenkend e heidebloemen, bla uwbleek verpurperende knoppen in duizenden, duizenden
om mij heén, onbezoedeld , zuigende de still e vas te
aard e.
Ik ben all één. Geen mens chen. Geluk da n, eindelijk
geluk .
Weg zijn de vrouwen-japonn en de roode, gele, mufTe
vrouwen-j aponn en, de onreine zwee tend e vrouwenarm en, weg. Geen adem te ruiken van vrouwen uit den
slijmerigen mond. ''''eg de nare vrouwenstemm en, di e
kakelen van visites van heeren en da mes.
Weg zijn de vriend en, de bekenden. Weg, gelukkig
weg, zij kennen de aard e ni et, de reine aarde.
Alléén sta ik, heerUjk all éé n op de aarde, die me
heeft doen zijn, de aarde die tiert, opstuwt de boomen
en bloemen, die verwerkt en filtert de onreinheid va n
mensch en en di eren, ze verwerkt tot schakels van
levens, nieuwe, steeds ni euwe levens.
Weg het vervelend e gepraat en het onnoozele
Woord. Weg zijn de schilders, di e mooi e dingen willen
zien.
Kla terend geluid van het wellende, vallende water
over de buigend e biezen. Rimpelend vlak van het
vonk end e wa ter, spra nkelend, goudsprenk elend in de
diepte, za ndgoud end het zonn eli cht. Ongeschond ene
stilten.
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Slille

Slille

I
Mijn hand in het water. M ij doorwasemende koelte,
koele reine vlagen van den ij lend en wind langs mijn
lich aam in het sui ze n der heide, ona fzienbare heide.
H oog in de lucht stildraaiende sperwer uitgespreid
hangend in de diepe blauwte alléén, spelend en vallend en schi ete nd o mh oog, hoog ij lend en deinend en
voor tij lend met den wind, en terug en omlaag en zinkend en verdwijnend in de gouden tinteling, on eindige
luch t.
All één sta ik in de stilte der groo tmachtige aard e, in
het reine worden der dingen om me heen .
Ginds liggen de grafh euvels van verdwenen, ongekend e volkeren; er over heen bloeit de heide, door de
heide ru ischt de wind .
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Frisch

De wind blaast door het hoog getak, in ruiseh-geluid .
Boven hoog in lueht en licht de leeuwerik stijgt in
juichgezang.
De blauwe lucht, die spreidt zich wijd in vreugde
al-gezang.
D e varende wind door de dennen zingt als klank, die
tot geruisch gebroken uit de verte zeilt, aankomt, weggaat, wegvliedt door blijde blauwte van het lichtend,
branden d, wijde, klare, ruim .
Het blauwe ruim in de volle zon tintelend, vonkelend , krioelend in oneindig ijl, staat strak en rond en
rem.
De leeuwerik zingt met fijn gesjirp stijgend met een
ruk en zingt en hangt en iladdert in het hooge blij .
Zwijgend trekt de zwarte raaf hoog boven de aarde
heen. De klaarte tintelt wijd en zijd. D e zon schuift
door het hoog ge tak en vli egen blinken in de zon, die
gouden schijven strooit op purperen grond.
De klaarte welft, de klaarte sprankelt over de aard.
D e wind ruischt door het hoog ge tak met ver-geluid,
vol van geheim vertellend van een verre reis.
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Frans Erens , Frisch , voor de eerste maal openbaar
gemaakt in De Nieuwe Gids, achtste jaargang, dl.
I, aflev. 1, oktober 1892, p. 104, als het vierde van
vier 'Gedichten in proza '; herdrukt in Dansen en

Rhytmen, 1893, p. 80·81; idem, 1924, p. 60.
In de editie van 1924 alsnog:
p. 83, r. 1: boog getak • hoog getak

Dansen en Rhytmel1

I

Een sensatie

Frans Erens, Een sensat ie, voor de eerste maal
openbaar gemaakt in Dansen en Rhytmen, 1893,
p. 82-86; herdrukt in idem , 1924, p. 61-63. In een
brief van 30 januari 1903 deelde Eren s aan Van
Deyssel mee, dat Een sensatie werd geschreven
in 1882. De betreffende brief wordt uiteraard integraal afgedrukt in de in 1990, onder de titel Wij
dronken die dag geen andere wijn, bij Uitgeverij
Cadans te Nijmegen, door Harry G.M. Prick te
bezorgen briefwisseling tussen

Lodewijk van

Deyssel en Frans Erens.
In de editie van 1924 alsnog:
p. 84, r. 5: die bijna> ,die bijna
p. 84, r. 9: licht dat> licht, dat
p. 85, r. 10: salvos >salvo's
p. 85, r. 18: die nog) ,die nog
p. 86, r. 11: teruggedwongen >,teruggedwongen
p. 86, r. 12: waarvan hij> ,waarva n hij
p. 86, r. 23: blazen die) blazen, die
p. 87, r. 12: die hem> ,die hem

In den kamerhoek we lke naar het N oorden heenwees
zat dr. Phil. Melchior Quix, een lange, zwarte man
van 30 jaar, om half twaalf in den nacht voor zijn
schrijftafel. Zijn venster stond opcn en de takken van
den honderdjarigen lindeboom, die bijna tot in het
raam reikten, hingen loom en hoog in de dikke, warme
duisternis. D e vlam van de lamp omgeven door het
porceleinen scherm, stond zacht en belastte den naastbij zijnden bladcrenwaaier met een geel licht, dat tot
den grond afdroop, terwijl nieuwsgierige insecten er
door heen vlogen in zijn val. De plafond van het
vertrek droomde zacht in nevelige schemering, terwijl
over schrijftafel cn vloertapijt het licht zich hel en
hevig uitstrekte, neergeslagen door het lampenscherm.
De menschen en de dieren in het huis en in den
omtrek sliepen allen en de stilte suisde ongestoord
voort. Alléé n een mug zong klagend in de hoogte van
de zoldering nu en dan een lied, waarvan men het
varieeren der tónen ni et kon onderscheiden: het scheen
één toon, die de stilte weemoedig prikte met een
wegstervend geluid,
Krak!
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Melchior Quix verschrok. Hel was de kast in den
zuiderhoek, die kraakte of het bed, waarvan hij door
de geopende deur der slaapkamer de witte gordijnen
in het halfdonker kon zien.
Plotseling slingerde een hond in de verte een akelig
kronkelende klacht door de lucht, die over het geheele
landschap in jammerend wee wegstierf. Hoog hief hij
aan en eindigde dan in doffe bastonen en wederom
begon hij hoog en scherp en weer rolde het gejammer
in smartelijk doffe eindtonen als salvo's van ongeluk
door de duistere eenzaamheid.
Daarna eene groote stilte. Maar er tikte iets als een
horloge en toch het horloge stond stil.
Melchior Quix werd onwillig en uit zijn binnenste
drong hij den naren indruk weg.
Daar klopte iets beneden met korte maar regel matige tusschenpoozen. Het was de klok in de muurkast, een oude klok, die nog altijd goed liep.
Hij was dien dag bij het opruimen van papieren en
couranten, die zonder orde in een zeer ouden lessenaar
lagen gestooten op een geel pak ruig papier; om het
pak was een koord gebonden. Hij sneed het koord los
en had familie-akten gevonden uit de jaren 1655, 1699
en 1724. Hij had tot zich zelven gezegd: 'die zal ik
dezen avond eens doorzien'. En dat deed hij nu .
Hij vond daarin de namen van Johannes Quix, van
Jacobus Quix, van Henricus Quix .
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Een sensatie

I
Nooit had hij daarvan gehoord. Waar zouden die
menschen begraven liggen? Waren hunne beenderen
nog ergens in den grond?
En op dit oogenblik pakte hem een gevoel van
verleden, als met klauwen aan, zoodat allerlei inwendige vragen over het vroegere zijn van zijn stam hem
de wenkbrauwen deden rijzen onder het meer en meer
opengaan zijner oogen . Hij staarde strak tegen het
groene behangsel van den muur en zijne geslachtsketen kwam hem voor als eene voortzetting van zijn
eigen Ik, teruggedwongen in vroegere tijden. Hij
voelde zich leven achter het tijdstip zijner geboorte,
één geheel met de menschen, waarvan hij zooeven de
namen had gelezen .
Die menschen hadden gegeten, gelachen, geloopen,
de zon scheen zooals nu en zooals nu lag er sneeuw in
den winter en bloeiden de bloemen in den zomer en
het dooide daar ginds op dien weg.
En zij droegen baarden en zij sliepen. Hoe was dat
mogelijk terwijl hij er toch niet was?
Het verleden drukte op zijne hersens met zulke
macht dat de gedachten in allerijl opborrelden, zonder
samenhang als blazen, die sprongen en weer plaats
maakten voor anderen.
Daar piepte iets onder den vloer: het was een muis.
Quix keek instinctmatig om en zag een lichtende plek
naast de gordijnen van het ledikant, waarvoor hij
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schrok als voor een loerend oog. Het was de gepolijste
leuning van een stoel, die voor het bed stond en in het
lamplicht glinsterde.
Toen sloeg het verlangen in zijn hoofd, om een geest
te zien.
Hij wendde zijn gezicht naar de slaapkamer en riep
met sterken wil den geest van Johannes Quix.
De stilte suisde voort. Hij wachtte; doch alles bleef
in strakke rus t.
Niets.
De groote spanning van zijn gestel had een terugslag
tengevolge, die hem plotseling volkomen tot bedaring
bracht. Hij legde de akten in den lessenaar, kleedde
zich uit en verzonk in de algemeene rust.
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Provincie

Frans Erens, Provincie, voor de eerste maal openbaar gemaakt in De Nieuwe Gids, achtste jaargang , dl . I, aflev. 1, oktober 1892, p. 101-102, als

H eerlen ligt in de avondzon, in de kom van het dal, in
grijs gesprei van huizen, waar tusschen door de boom-

het tweede van vier 'Ged ichten in proza'; herdrukt

bouquetten donker groen met gouden zonnetoppen.

in Dansen en Rhytmen, 1893, p. 87-90; idem,

D e daken van de huizen nat van goudgevloei door de
zon, die dalend kwijnt achter de hoogten van den

1924, p. 64-65 .
In de editie

van 1924 alsnog:

p. 88, r. 5: die dalend I ,die dalend
p. 88, r. 10: en brandend l,en brandend
p. 89, r. 3: grijze haren I ,g rijze haren
p. 89, r. 7 : provincialen ) provincialen,

In de onderhavige editie alsnog:
p. 88, r. 15 : patienten I patiënten
p. 89, r. 11 : Ja, de provincie enz : begin
nieuwe alinea.

p. 89, r. 22 : kamer. I Kamer.

van

horizont.
De kerkbouw drukt massaal den grond en zwaar
staat hij in het midden van het dorp. D e uren vallen
één voor één uit de blauwe lucht van den hoogen
toren, en brandend in het gouden licht staat als een
vuur de torenhaan .
Op den mullen weg uit de stad komen één voor één
de groentekarren, leeg gekocht. D e omnibussen
vliegen forsch voorbij in woeste vaart, in stijgend stof.
In zijn rijtuig komt de dokter van zijn verre patiënten en wordt gegroe t door de winkeliers en winkelvrouwen, di e aan de deuren staan of zitten op de
banken voor de huizen in kalm vertel.
Op de stoelen vóór de tafels van het Café BeIge zitten
samen de griffier, de ontvanger, de apotheker. Zij spre-
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ken van de ste mmin g in de tweede kamer. De griffi er
zit redenee rend , pra tend altijd door, maar doo r.
Ou de heeren, grij ze haren gaan voorbij , zij gaan
naa r het Café Dirix. Stijf en deftig, eiken avond op
hetzelfde uu r. Zij spreken over hunne j achten .
D e griffier, een kleine man redenee rt maar altijd
doo r, los zich voelend onder provincialen, heft hij van
den grond zijn beenen, vlieg t zijn linkerhand van tafel
in de voll e woordenrij , met de rechter grijpt hij heftig
het gele bier en heeft nauwelijks tijd tot slikken .
J a, de provincie, da t is zijn terrein , dat voelt hij. Hij
spreekt van graven en ba ronn en. Al is hij ni et van adel,
toch zeg t hij , heeft hij groo t respect voor baronnessen
en gravinnen . Maar oo k wil hij praten met het volk,
da t moe t j e stemmen in de tweede kamer.
D aar komt de deken groot en mach tig. D e griffie r
draait op zijn stoel en salueert, da t het stof vlieg t van
den grond , met het zwaaien van zij n hoed .
D aar komt de pach ter van Terlin den . D e griffier die
vraagt: 'wie is da t?' H ij offreer t een glaasje bi er, wan t
di e pachter di e is mach tig bij de ki ezers . Dat zal
helpen voo r de K a mer.
Koeien trekken log voorbij in het gewirwar van h un
pooten, d ie in 't ges tof verdwijn en en zij vlekken door
hun rompen de grij ze straat met witte, roo de en zwarte
kleuren .
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I
Dames in katoenen zomerkleeren, witte, roode, gele
kleeren sleepen 't stof met hunjaponnen en op den weg
en in de deuren gaan de witte strooie hoeden van de
heeren en de petten van de boeren af met een wip of
breeden zwaai.

In de verte oefent de fanfare voor het aanstaand
Zondagmiddagfeest.
Heerlen rust in 't avondlicht.
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Da nsen en Rh ytm en

Het idiootje

'K om , Berbke, zing nog eens iets ', zeggen de meiden
en kn echten, die rondom staan in de keuken van de
boe renh ofstede in het zachte lich t, in het donker licht
van de oude olielamp, di e straalt van bove n met stree-

jaargang , dl. 11 , af lev. 5, juni 1892, p. 234 · 235 , als

lend li cht, fluweelig en zwak in het zwart ge hoek.

In de editi e van 1924 al snog :

Zij kijkt bedremmeld naar beneden, het kleine
idiootj e, en naar boven kijkt ze strak en schuins; en op
eens over hare wangen glanst het en hare oogen
draaien en tintelen .

p. 93, r. 2: rond om ) rondom

'J a , ik wee t nog iets moois.'
Bedremmeld kijkt ze weer naar beneden naar hare
voddige rokken en naar hare voeten, geva t in groote
kl ompen .
Stil gaat in de keuken in den halfdonk eren hoek de
tiktak der klok.
D e knechten en meiden staan rondom in zwij gend
medelijden.
Op eens neuriet zij zacht een lied , da t ze op K erstnacht in de kerk heeft gehoord, zacht, weemoedig
zacht in fijn gesleep zingt ze het eentonig lied, terwijl
zij wiegelt het kleine hoofdj e, waarop de blond e haren
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Frans Erens, Het idiootje, voor de ee rste m aal
op enbaar gemaakt in De Nieuwe Gids, zevend e
het eerste va n twee ' Gedichten in proza'; herdrukt
in Danse n en Rhytmen, 1893, p. 91·93 ; id em,

1924, p. 66 .

Hel id ioolj e

I
gla nsen, de oogen naar beneden naar de modderige
klompen.
Ge heimzi nnig week en uit de verte aangesleept,
gaan de zachte geluiden, bijna onhoo rbaar zacht uil
haar mondj e kl ein , zij schui ven stil als eene Ojne beek,
di e helder vliedt la ngzaam en stil met week gesleep.
Zij wiegelt hct hoofdj e en beweegt slechts even het
mondj e klein,
dan buk t ze het hoofdj e, het arm e kind, en kijkt op
den grond, sch uddend langzaam het hoofdj e klein.
'Mooi, Berbke, mooi zoo', zij kijkt naar boven in
oneindig wee met vas tstaand oog, groo t en wee het
arme kl eine voddige kind.
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Le vendeur de Soleil

Op een brug boven de Seine, in hel breede slad-

Frans Erens, Le vendeur de soleil, voor de eerste

geruisch staat de magere bedelaar. Onder hem in plas-

maal openbaar gemaakt in Dansen en Rhytmen,

send goudgevlak gaat het water in stroomenden gang.

'(naar Rachilde)': herdrukt in 1924, p. 67-68, met

De wind waait vlakken van zilver stroomopwaarts en

weglating van die vermelding.

1893, p. 94-97, voorzien van de vermelding:

In de editie van 1924 alsnog:

stroomafwaarts. Aan de kim van het Westen in de

p. 96, r. 7: dag die) dag, die

goudsmeltende luchten zinkt, zinkt de zon langzaam,

p. 97, r. 7: verkoopen. ) verkoopen.'

langzaam weg en verguldt de koepels en torens der
kerken in hevig goudgeflikker. Goudblinken als licht-

Aantekening Rachilde was het pseudon iem van
Marguérite Va ll ette, geboren Eymery (1860-1953).
Le Vendeur de Solei l liet zich terugv inden in
Rachilde's bundel Contes et Nouveffes, Paris,

laaie vlammen in brandend gewemel de vensters der

s.d ., p. 289 e.v. Het was een 'pièce en un acte,

huizen in rijen van goud naast elkander één voor één

jouée en Juin 1894'. Op grond van dit jaartal mag

in onafzienbare verte.

In de wazige verte blauwt de stad weg

worden aangenomen dat Erens vertrouwd moet
zijn geweest met een voorpublicatie in enig Frans

lil

den lich-

tenden glans; de stad die ruischt als een zee, met het
geheimzinnig geruisch van de daden der menschen.
De menschen komen, de menschen gaan. Boven het
brekend en ij lende water staat de magere bedelaar en

tijdschrift van omstreeks 1892-1893. Vgl. vooral
Contes et Nouvelles, p. 305, met de tekst van
Erens. Ook kan Erens Le Vendeur de So lei l hebben
leren kennen uit de in de zomer van 1893 verschenen verzamelbundel Théätre, waarin Rachilde
samenbracht: Madame la Mort, Le Vendeur de
Soleil en La Voix du Sang.
Erens' 'gedicht in proza', Le vendeur de soleil,

hoog boven hem trekken door het wijd azuur der

heeft bij meerdere lezersgeneraties een grote be-

wolken goudgerande scharen.

kendheid gekregen doordat H.J .M .F. Lodewick
het opnam in het tweede deel van zijn in 1959 in

Zijn haar is lang, zijn jas is versleten, zijn hoed is
rossig en oud, zijn gezicht is vermagerd maar nog jong,
zijn lichaam is vers leten. Hij roept, hij roept om geld,
om een stuiver.
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eerste druk verschenen Literatuur-boek, dat al in
1972 een vijfentwintigste druk mocht beleven.

Lc vendeur de Solcil

I
Maar de menschen gaan en komen over de brug en
letten niet op hem.
Weg zijn zijn gouden dagen, weg zijn zijn gouden
nachten. Toen sprak ieder met hem. Nu staat hij
alléén.
De menschen gaan door, onverschillig door.
Weg zinkt de dag, die misschien de laatste is. Reeds
komen de nevelen op.
De menschen gaan , de menschen komen over de
brug hem voorbij.
De draaiorgels spelen en over zijn treurend hoofd
gaan de stervende tonen in jammerend geslinger.
Daar komt in zijn hoofd eene lichtende gedachte.
Hij zal niet meer bedelen vandaag, verkoopen zal hij
het schoonste, het onbereikbare goud, een goud waaraan niemand heeft gedacht.
'Komt, stroomt naar mij toe, schoongekleede vrouwen en gij glimmende mannen, komt hier, komt hier,
ik zal u leveren wat gij allen kent, verlangt, maar wat
nooit is te koop aangeboden. Ik de koopman, zal ze u
geven, de waar, de zeldzame waar, die de vrouwen doet
smachten en de mannen verteedert in de armen der
vrouwen. Soldaten! ziet dat zijn de gouden vlaggen
van de oude victorie, als de vijanden liggen op de hei,
gestrekt in de nederlaag voor altijd, of loopen als
hazen en verdwijnen in de vlucht. Dichters! ziet de
gouden rijmen , die zullen blinken door de eeuwen
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heen, en zwaar wegen in de balansen der onsterfelijkheid. Kinderen, ziet de rozen, die op uwe wangen
zullen bloeien. Meisjes ziet de blos trossen uwer eerste
lieCde. Allo, kom l- zij die niets willen betalen, aan hun
zal ik het geven ten geschenke, ik geef hun de Zon; ja,
ik verkoop u de Zon , niets minder. Koopt, koopt, ik
heb niets anders om aan u te verkoopen.'
En de centen rinkelen op den grond oC vallen i n zijn
hoed onder het luid gelach en het bravo-geroep.
De aO'ent komt aan en zegt: vooruit, mijne heeren,
gaal door, laat de passage vrij.
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Dansen en Rhytmen

Li teraire Fantasie

Mr. F. Erens, Literaire fantasie, voor de eerste

Het rijk der letteren is een republiek. Het heeft niet

maal openbaar gemaakt in De Nieuwe Gids,

zjjn écne Persoonlijkheid, in wie ander machthebbers

vierde jaargang, dl. I. aflev. 2, december 1888,
p. 194-198; herdrukt in Dansen en Rhytmen, 1893,
p. 98-105; idem, 1924, p. 69-73.
In de editie van 1924 alsnog:

zich oplossen en die dan de Cesar, de Lodewijk XIV of
de Napoleon Bonaparte is van de literatuur. Deze laat-

p. 98, r. 16: eeuw die, eeuw, die

ste man noemde de letteren eene republiek, toen hij

p. 98, r. 19: menigte die, menigte, die

aan Bilderdijk zijne bekende vraag deed.

p. 99, r. 4: die haar' die hen
p. 99, r. 14: geest die, geest. die
p. 99, r. 15: zinnen die, zinnen, die
p. 99, r. 24: torens die, torens, die

Zoo is ook Zola niet de éene fransche Persoonlijkheid. Ook in Frankrijk staan al de ware kunstenaars

p. 100, r. 24: die met hem, ,die met hem

daar in vaste zelfstandigheid, als de blijvende bergen

p. 101, r. 3: chapitres, hoofdstukken

met hunne sneeuwtoppen.

p. 101, r. 4: vrouwen die, vrouwen, die
p. 101, r. 7: waarin hij, ,waarin hij

Daar zit de pootige Stendhal te paard, als een bron-

p. 101, r. 7: legers die, legers, die

zen monument voor verre nageslachten starend naar

p. 101, r. 20: welving die, welving, die
p. 101, r. 27: zilverlingen die, zilverlingen, die
p. 102, r. 4: kerken die, kerken, die
p. 103, r. 1: en kunnen. , én kunnen.

het ondergaand gesternte van zijn keizer.
Daar rijst, in den morgenstond der eeuw, de zon van

p. 103, r. 3: eeuw die, eeuw, die

Victor Hugo, die wentelend drijft hoog in heeten gloed

Aantekening In ee n brief van 11 december 1888

over den hemel der eeuw, die gaat verdwijnen. Terwijl

schreef Erens aan Van Deyssel dat hijzelf het
onderhavige stuk 'Fantasie' had genoemd om te

Lamartine als de witte duif door de zwarte stonden van

vervolgen: 'Verwey heeft nu niet alléén den titel

oproer en kanongebulder zweeft en den driekleurigen

veranderd maar ook nog meer. Ik neem namelijk
het eerste gedeelte tot aan Stendhal niet voor
mijn rekening (... ) Volgens mij bevatte de eerste
alinea eene belangrijke en weinig uitgesproken
geschiedkundige waarheid, volgens mij het onge-

olijftak werpt op de stormende menigte , die bedaart.
Hij , de dichter bij uitnemendheid, dien we in de laatste
tijden weer leeren lidhebben.
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En Musset rust op den Père Lachaise en wij weenen
nog met de wilgen, die buigen over zijn graf van steen,

echter bedorven . Hij heeft verder nog andere

waarop de namen staan zijner gedichten, die alléén

uiting gebrachte onvrede over Verwey's ingrijpen

meenste van het geheele stuk: Verwey heeft dat
dingen omgezet .' Ondanks de hier door Erens tot
in zijn tekst, heeft hij die tekst in 1893 en 1924

zullen zinken met de natie die hen gezet heeft. In schitterend e gewaden heeft hij de liefden zijner verbeelding
gekleed, terwijl hij zelf in voddige straten in vieze

wijkt de tekst van 1893 en 1924 af van die van

kamers op muffe bedden met vuile vrouwen zijn leed
zocht te vergeten van ijdel bestaan. Hij had gezocht in

was,

ongewijzigd herdrukt. Slechts in de eerste alinea
1888. In plaats van: Deze laatste man, leest men
in De Nieuwe Gids van december 1888: Deze
laatste man die toch anders geen stommeling
De betekenis, voor Erens, van al de in deze Lite-

zijn ongeluk, gezocht en gezocht en toen gezongen en

ra ire Fantasie genoemde Franse auteurs komt

gezongen, en gezien en gezien het ijdele van het leven
en het ee uwige der kunst.

aan de orde in de tekst van en de aanteken ingen

En dan Mérimée met zijn vaste zinnen als kristallen

aantekeningen voorzien door Harry G.M. Prick,

ijskegels van koude heerlijkheid, met zijn vonkelend en
geest, die straalt en kleurt en weeft lijnen van goud en

aanleiding van Erens' waardering van Alphonse

zilver met zuivere korrektheid. Of het zijn zinnen, die
staan als witte vrouwentanden met den matten glans
van hooge voornaamheid. Geen woord te veel, geen
woord te weinig bij den man, die zich weet te bewegen
in de fijne rijen van samenlevende menschen.

leeren liefhebben', merkte Wi ll em Kloos in diens

Balzac, die van de hoogte van den Père Lachaise op
zijne eenzame wandelingen, toen hij zijne koude dakkamer ontvluchtte en den wind die rammelde door zijn
schamele ruiten, aan zijn voet de daken van Parijs zag
liggen en golven om de torens, die spi tsten en stonden
in de zee van pannen en leien en zinken! En daarop
wierp hij zijn blik van ontzettende ontleding en omvattende ziening en tilde die stad, dat nest van menschen
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bij Frans Erens' Vervlogen Jaren, met een woord
vooraf door Sophie Erens-Bouvy. Bezorgd en van
Privé-Domein nr. 154, Amsterdam, 1989. Naar
de Lamartine 11790-1869) als ' de dichter bij uitnemendheid, dien we in de laatste tijden weer
hier eerder geciteerde Letterkundige inzichten en
vergezichten, d l. XVII, a.w., p. 37, op dat Lamartine
enigermate kan worden beschouwd als een verre
vóórneef van Erens . 'En dat geenszins, natuurlijk,
omdat beider onderwerpen of schrijfwijze eenige
overeenkomst met elkaêr zouden hebben, maar
wel, omdat die oude Fransche dichter zoowel als
de delikate realist, dien wij blij mogen zijn, onzen
tijdgenoot te kunnen noemen, door den subliemeren aard hunner geestlijke gaven neiging toonen
in hun werk, om niet alleen de werklijkheid maar
ook daarachter te zien. Lamartine echter, met zijn
lyrisch temperament, gaat dan op die neiging
door en vervalt dus hier en daar wel eens tot niet
krit isch genoeg doordachte beschouwinge n, waar
wij. modernen, vreemd, dus er niet in meegaande,
tegen aan blijven kijken staan. Terwijl Erens,
daarentegen , als volkomen-moderne, schoon in

Lilcrairc FanLasic

zijn onbewuste Diepte hetzelfde als die Dichte r
voelend, nl., dat de door hem aanschouwde werklijkheid niet zoozeer droogweg reëel, maar in den
hoogsten zin des woords spiritueel is te noemen,
toch zich volkomen tot de werkelijkheid bepaalt
maar tegelijkertijd het zinne lijke tot de bel icha-

I
met zijn blik tot de hoogte van zijn Ikheid en wierp de
pannen en daken er af en zag weelde en armoede, en
verraad en bedrog, en liefde en hoop, en geweld en
genot, en leven en stilte, en dood en verlangen en

ming van iets wezenlijk-geestlijks maakt, want

weenen en lijden en bouwde het Babel der moderne

tot een visionnairen schijn, waarachter de fijn-

verbeelding en hij plaatste er op het met een grijnzend
lachen doorploegde gezicht der menschelijke comedie.
Zie den ouden Dumas, dien reusachtigen farceur,

aesthetisch-aanvoelende lezer, die de buiging en
den klank en den toon der zinnen weet te genieten, gelijk zij in den schrijver werden geboren, de
diepte voelt van het aanschouwelijke, zooals die
geleefd heeft in Erens' geest, toen deze schreef.'

die met zijn hobbeligen negerarm de bladen van zijn
twee honderd boeken strooit over zijn volk en Europa.
Als een Herkules voor een kermistent roept en
schreeuwl hij lol den groolen hoop, dat hij koningen
en koninginnen, ridders en edele vrouwen zal laten
spelen. VVat een foire! wat een getrommel en getrompetter, wat een geschetter en een gekletter: zie de
menigte staan voor zijn tent, zij komen aan bij drommen
met hun onnoozele gezichten, die glimmen van blijdschap en pret.
vVitvlokkend dwarrelde de sneeuw om middernacht
door de straten van Parijs . Aan den arm van een
vrouw steekt Emile Zola de Place du Pantheon over
naar het 'hotel des Grands Hommes' om te werken .
Daar ginds bij den Luxem bourg heeft hij Daudet
verlaten, die met hem in de Folies Bobino den avond
had doorgebracht. Hij heeft olie meegenomen, wanl de
nacht is nog lang en er is een heele avond verzuimd.
En hij is gaan zitten in zijne koude kamer om voort te
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bouwen aan de groote hallen zijner moderne kunst.
Steentje voor steentje rijen de vo lzinn etj es zich aan
elka nd er en worden de muren van bladzijden en hoofds tukken die moeten herbergen d e mannen en vrouwen ,
di e hij zal scheppen in het li cht van zijn heerlijk
verbeelden. Hij bouwt zijn groote romankazernes,
waarin hij zal p laa lsen d e legers, die hij zal tooveren
uit d en grond en di e voor hem zullen strijden, wanneer
er gevochten zal moeten worden voor zijne ideeën, die
niet zijn de ideeën van het óm hem levend geslacht.
Flaubert, zijn voorganger, had r eeds zijn stalen
volzinnen gefabriceerd, blinkend a ls zwaarden van
kunst, die niet zullen roesten in de scheden des ouderdoms, en die een weg zullen banen door het kreupelhout
en het ploertendom naar het licht van het gezonde
verstand . Hoor zijn e woorden rollen als orgeltonen
door hooge gewelven: zie zijn werken rijzen en d alen
als hooge domzuilen besprenkeld met de kleuren zijner
fa ntasie, rijzen en rijzen en losbarsten aan hun kruinen
in bladeren van marmer en goud onder de welving, die
hooger en hooger gaat rusten in hemelsche gewesten .
Zie de pokdalige Louis Veuillot, de groote ges trenge
met de karwats in de ha nd in den tempel des H eeren.
Hij ranselt de bisschoppen met hun trotsche gezichten
en hij ranselt d e pri es ters , die schacherden en hoereerden en slaat hun geldpotten omver en zij grabbelen
met hun vettige vingers naar de zilverlingen, die vielen
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I
en hij trapt ze en hij schopt ze, want heilig zijn de
altaren en heilig de Sleenen der hooge cathedralcn. En
hij zet de sluizen open van de wateren zijns toorns en
reinigt de kerken, die waren geworden tol stallen der
verpesting. En de Paus gaf hem gelijk en prees de
trouwheid van zijn opperknecht. God en zijn courant!
En die couran t was de mitraille, die uiteenspatte eIken
morgen naar Oost en naar West en naar oord en
naar Zuid, met zijn woorden van ijzer.
J ules de Goncourt zi t op de canapé, bleek en teer.
Zijn oogen glanzen van vermoeienis. Zij hebben, de
beide broeders, gezeten, lang gezeten en geschreven en
geweven de fijne netten hunner werken van kunst. Zij
hebben gepolijst de spiegels hunner geestige bladzijden met zorg en met vlijt, en zij hebben er in weêrkaatst de zilveren draden der vlueh tige sensaties, die
dreven door het moderne leven. Hij zit te beven en
grijpt naar de hand van zijn broeder om zijn zenuwen
te bedaren. Maar hel is te laat: in verre luchten ziet hij
blauwende meeren en geellaaiende vlammen met
springende tintelingen en hij drijft met zijn afgematte
ziel weg naar gevoellooze streken. Zijn zinnen dwarrelen en warrelen, want hij heeft te lang gestaard naar de
schittering van het leven . Alles komt hem zoo ver voor,
zoo ver; de kleuren en lijnen gaan weg naar de lichtende verte. Zijn geest kan niets meer grijpen. Zijn
hoofd zinkt achterover om weg te slapen in donkere
vermoeienis.
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Daar staan zij allen met hun willen èn kunnen. In hun
grootte - Dumas uitgezonderd - is weinig verschil. Zij
vormen de groep der litterarische negentiende eeuw,
die zal blijven voor de eeuwen die volgen zullen. Zij
durven staan naast de mannen der achttiende en de
mannen der zeventiende. Zij vormen den grooten
triomphboog der eeuw, die gaat eindigen, waarnaar
nog vele ges lach ten zullen opzien, en bewonderend
kijken met lichtende gezichten. Zij zu llen er door heen
trekken in lange zwarte rijen en verdwijnen en weer
anderen zullen volgen. En nog altijd zal stralen in de
donkere verte der tijdgewesten de geest dier mannen
die dachten en maakten.
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Da nse n en Rh vl111Cn

I

Instructie

Frans Erens, Instructie, voor de eerste maal open-

D e rechter streng, het hoofd omh oog, D e kin gaat op

baar ge m aakt in Dansen en Rhytmen, 1893, p.

en neer in het vragen ,

106- 108; idem, 1924, p. 74-75 .
In de editie van 1924 alsnog:
p. 104, r. 3 : bang d at) bang , dat
p. 107, r. 3: die bloe ien , ,die bloeien
p. 107, r. 12 : van af. , van af.'

D e griffi er ge bukt gehaas t en bang, da t hij niet bij
ka n houd en.
D e meid, ge tuige Ann a, plukt aan de korte mouwen
va n haa r j a pon va n bla uw katoen .
' Ik heb het niet gezien mijnh eer.' De rechter streng
fixeen haa r oog, d at bla uw verduistert en verli est den
gla ns der ziel, die zich gaa t verschuilen.
D e griffier kijkt op.
H aar li chaam groo t en jong bloeit op en teed er rood
vloeit het bloed door hare volle wangen. Zij weent en
klaag t en veegt haa r oogen met het klein e doekj e.
Zij plukt, zij plukt aan hare mouwen als of zij wil
bed ekken de stukken van hare rood e a rmen di e j eugdig
bloeien aan ha re rood e ha nd en.
'Nee n ik heb het ni et gezi en Mijnheer.'
D e rechter zwUgt, d e griffier houdt op met schrijven ,
d e meid di e schrei t.
D e tafel vla kt met groen ta pijt stil tusschen hen
drieën .
De klok di e tikt. H et geh eim suist door.
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De rechter hoog de kin omhoog aan 't vragen steeds .
De griffier gereed tot schrijven.
Bedekken wil de meid de stukjes arm, die bloeien
aan hare handen, maar de mouwen te kort. Zij plukt,
zij plukt verlegen.
'Ik wist niets meer, M~jnheer ik was zoo moe van 't
dansen en had zoo veel gedronken. Ik heb hel niet
gezien Mijnheer.'
'Ga dan maar heen!' Zij gaat weg en veegt hare
tranen. De griffi er die zegt : 'Een knappe meid.'
De rechter zegt: 'J a, een knappe meid , maar - zij
weet er meer van af.'
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Berbke

Frans Erens, Berbke, voor de eerste maal openbaar gemaakt in De Nieuwe Gids, achtste jaargang, dl. I, aflev. 2, december 1892, p. 279-292;'
herdrukt in Dansen en Rhytmen, 1893, p . 109-135;

niet herdrukt in de editie van 1924 omdat in 1923
Berbke afzonderlijk werd herdrukt voor 'Pal ladium' onder leiding van J. van Krimpen en wel
bij G.J. van Amerongen & Co. te Amersfoort, in
een oplage van 150 ex. op papier en 5 op perkament, welke editie alleen betrokken kon worden
'Bij Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande,
Boekverkoopers, Arnhem.'
Berbke wordt in de onderhavige editie opnieuw
in Dansen en Rhytmen opgenomen.
In de editie van 1923 alsnog:
p. 108, r. 6: zag zij I ,zag zij
p. 112, r. 27: boos toen> boos, toen
p. 113, r. 1: zeiden dat> zeiden, dat
p. 113, r. 8: het veegen I het vegen
p. 113, r. 21: denkende >,denkende
p. 114, r. 1: toen er I ,toen er
p. 114, r. 2: verwonderde> ,verwonderde
p. 114, r. 16: ,somtijds was> .Somt ijds was
p. 114, r. 23: zij wist) Zij w ist
p. 116, r. 15: : en zij) en zij
p. 116, r. 15: »dat > : 'dat
p. 116, r. 22: sleutel om) sleutel, om
p. 117, r. 21: als zij) ,als zij
p. 118, r. 8: schoen, die) schoen die
p. 118, r. 18 : hel geflikker, ) een geflikker,
p. 118, r. 19 : , en niets) .En niets
p. 119, r. 24: . Zoo vielen> ,zoo vielen
p. 121. r. 25: die er was. >,die er was.
p. 123, r. 2: dat niemand> ,dat niemand

Zij werd geboren in het zuiden van het land van
Limburg, in een dorpje, nabij de grens van Pruisen.
Haar ouders waren arm en woonden in een leemen
hut, die aan de zijde van een dalend weiland hing als
een witte dobbelsteen.
Toen zij volwassen was, zag zij er uit als een mariabeeldje in een kerkje van het gebergte langs den Rijn.
Zij was klein van lichaam met een gezichtje rond en
oogen groot en blauw.
Zij diende eerst als kindermeid bij den notaris in het
dorp , waar zij geboren werd . Zij was daar bijna twee
jaren lang. Zij speelde met de kinderen en zorgde goed
voor hen. De vrouw van notaris had plezier in het
goede kindermeisje en de notaris lachte vriendelijk in
zijn langen baard, als hij haar zag. De kinderen liepen
om haar heen als de kiekens om een kip en gaarne
sliepen zij op haren schoot.
Op het laatst was zij met haar gedachten weinig bij
haar werk en als zij met de kinderen was in de naburige
wei, waar de koeien en runderen graasden, viel zij
soms op hare knieën op den grond en bad zij luid den
rozenkrans.
Op een achtermiddag dat de zon was aan het zinken
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en door de appelboomen van de weide een goud vloed

Berbke

p. 123, r. 19: dorp dat , dorp, dat
p. 123, r. 23: zeiden dat, zeiden, dat

zond, zat zij daar te bidden terwijl het jongste kind,
dat bij haar was , alléén zat in het gras te spelen met
een schelletje, dat een vrouw uit de buurt had mee-

p. 125, r. 3: maar dat, ,maar dat

gebracht van een kermiskraam.

p. 126, r. 3: japon waarmeê, japon, waarmeê

Zonder dat Berbke het zag kwam een rund op het
kindje af en stiet met de horens, zoodat het hoofdj e
bloedde en het kind begon te schreeuwen met een woest
gekrijsch. Zij nam het kind ij lings op en liep er mee
naar binnen. In haast werd een man gestuurd naar
den dokter die woonde in een naburig grooter dorp.
Mevrouw schold haar uit en zei dat het schandelijk
was een kind zoo aan zich zei ven over te laten. Zij kon
haar niet langer meer in huis hebben en zij zond haar
weg. Zij ging huilend naar het kleine zolderkamertje
en onder de pannen en stroopoppen tusschen de spinnewebben schreide ze luid.
Zij vond weer gauw een anderen dienst als werkm eid op een kleine boerderij, maar droomend stond zij
steeds in den koestal of op den zolder in het venster,
bekeek de lucht en zag de wolken trekken . Als zij een
vogel vliegen zag keek zij hem na, tot dat hij verdween
en als er een man voorbijkwam of een vrouw tuurde zij
ze na. Zij bad steeds veel en vóór zij in haar bed ging
liggen, zat zij lang geknield daarvoor; ook viel zij dan
soms in een vasten slaap en des morgens lag zij dan
daar nog inéén gevouwen als een oude doek.

III

p. 124, r. 2: kroop zij, ,kroop zij
p. 125, r. 7 : liep zij, ,l iep zij
p. 125, r. 14: afdak waar, afdak, waar
p. 126, r. 6: alles wat, all es, wat
p. 126, r. 10: dat zij, ,dat zij
p. 126, r. 23: den hoogen ' den hooge
p. 128 1 r. 1: sneeuw die) sneeuw1 die

p. 128, r. 25: bleekg roen' bleek·groen
p. 128, r. 26 : bloesemsneeuw , bloesem·sneeuw
In de onderhavige editie alsnog:
p. 113, r. 2: 27 , zevenentwintig
p. 127, r. 6: 18, achttien
p. 127, r. 6: 40 , veertig
p. 129, r. 2: soemden , zoemden

Berbke

I
D e meiden en knechten van d e boerderij spotten
met haar en des avon ds na het we rk za ten zij in de
keuken te lachen om haar onnoozelheid. Toch bleef zij
nooit ee n a ntwoord schuldig en meni gmaal trof zij
door een scherp woord de meid of knecht diep in het
ha r t. D a n schold die knech t haar ui t en de lach
verdween van zijn aangezicht. Die hield dan op en een
a ndere begon dan weer. D a t duu rde zoo tot naar-bedgaan's tijd. En bijna eiken avond ging da t zoo door.
Maar zij werkte ni et en droomde voort, als zij alléén
was .
Op een Zaterd agmorgen kwam de boer bij haar,
terwijl zij aan het vegen was met den bezem. 'Wij
kunnen j e ni et la nger he bben, Berbk e. Ga maar weg.'
Zij ze tte den bezem tegen den muur van de schuur en
zij ging naar het zolderka mertj e waar haar groo te
houten kist stond . Zij na m ha re kleeren , haar oud
gebroken spiegeltje, haa r ka m die vol ha ren za t en de
hoed endoos van blauw kar ton en zij wierp ze in de
kist. Zoo ook haar kerkboek en den rozenkrans en hare
versleten hemden, en hare roode wollen kousen, gestopt
met zwarte en gele wol. Zij huilde ni et, en ging maar
weg en zeide alléén, dat zij de kist denzelfden dag nog
zou la ten hale n doo r haar vader, di e komen zo u met
een kruika r.
Zij ging naar ha ren vad er terug en naar hare stiefmoeder. M aar zij werden boos, toen zij haar zagen en
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zeiden, dat zij Maandag de deur uit moest, en een
dienst zoeken, zij was zevenentwintigjaar en zij konden
haar niet in huis hebben, zij hadden geen brood genoeg
voor haar.
Zij zwierf nu rond van het eene naar het andere
dorp, zij ging van de eene naar de andere hoeve; zij
bood zich aan om de koeien te bewaken op de klaverweiden en het vegen van de stallen, maar men wilde
haar niet. Men zei, dat men haar niet noodig had en
men gaf haar een schotel met warme aardappelen of
eene boterham met weinig boter. Op de pachthoeven
liet men haar slapen in de stallen of in de weiden, waar
de koeien graasden in den nacht; zij dronk uit waterpoelen langs den weg of uit de beek, die zij voor zich
zag en haar plotseling dorst gaf door den rein en
stroom van over kiezel vliedend water. In de kerken
liet zij des avonds zich opsluiten en sliep dan in den
biechtstoel den ganschen nacht, totdat de koster kwam
in den vroegen morgen en bij het openen van de deur
der kerk Berbke kruipen zag op handen en voeten ui t
den biechtstoel. Hij greep haar vast, denkende dat zij
gestolen had uit een offerblok .
Toen zij voor het eerst een tweewieler voorbij zag
snellen , schrok zij tot in hare beenderen en stond met
de oogen wijd geopend als versteend te staren naar
den man, die op de ijzeren wielen met spoed verdween
in een kromming van den weg. Dat begreep zij niet en
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toch had zij het gezien. Een volgende keer, toen er
weer een aan haar voorbU schoot, verwonderde zij zich
niet meer en keek als met eene minachting naar een
anderen kant.
Des avonds zat zij soms bij een kapel in een der
groote bosschen van den omtrek van haar geboortedorp. Zij ging dan liggen onder de hooge eiken, zij
sliep in op den mossigen grond en boven haar ruischten
de kruinen der zware boomen. De woudduiven waren
bang en vloden weg met klepperend getorvel in het
dicht gebladerte. Maar als zij na een paar uren van
vasten slaap dan wakker werd en zij de nachtgeluiden
hoorde van het woud, dan wierd zij bang en kroop in
één. Zij zette zich dan recht op en luisterde met schrik
naar de takjes die hier en daar verdord, kraakten en
vielen op den grond. SomtUds was het een angstige
schreeuw, zij wist niet wat, die door het bosch klonk en
de vogels deed fladderen in de toppen van het geboomte. Dan schoot een vos voorbij; zij dacht, het was een
hond. Zij zag hem Uien in het donker. Soms morrelde
iets in de oude loovers, die hier en daar met hoop en bij
elkander waren gewaaid.
Dat was zeer angstig. Zij wist niet wat het was. Dan
dacht zij iets voorbij te zien zweven en zei zichzelven
dat het spoken waren . Het was wit: daar ginds tusschen
die boomstammen hield het stil. De takken ruischten
huiverend in den zwaren nacht.
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Haar docht somtijds dat zij een mensch zag zitten;
zij bleef maar stil inééngekrompen in hare vele kleeren,
die zij om haar lijf had.
Heel stil knaagde dan een wormpje op den grond
naast haar. Misschien was het wel een muis. Zij wist
het niet en zij bad een wees gegroet, opdat de Heer
haar zou beschermen, in dat zwart verlaten zijn.
Een uil schreeuwde onder het hoog gewelf van het
woud en uit de verte kwam een zacht gehuil van een
hond vol weenend wee. Dan rammelde een windstoot
de bladeren, die even ratelden en klepperden en daL
was, alsof het geesten waren die voorbij voeren door de
lucht.
Door de takken heen zag zij een paar sterren hoog in
het blauwe donker en zij dacht dat het lampjes waren ,
daar gehangen voor haar door den almachtigen God,
dien zij zich dacht als een ouden man met langen
witten baard en die boven in de wolken geheel all één
zat ergens.
Ook hoorde zij soms een rijtuig in den nacht, dat
langzaam den weg vervolgde door het bosch; eerst was
zij bang want op haar toe schenen af te komen twee
lichten, maar toen zij beter zag, had zij het graag, dat
er nog menschen kwamen in den nacht. Zij hoorde het
paardgestap verzwinden en sliep dan weer rustig tot
den vroegen morgen.
Dan ontwaakte zij door het gezang der vogels. De
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woudduiven vingen aan hun luid roekoek boven in de
takken en tic vinken sloegen fd. De morgenwind
waaide frisch door den oceaan van bladeren en deed
de dampen verdwijnen en rein in de hoogte bleekte,
blauwde sterker en sterker de hooge lucht tot donker
blauw.
De zon kwam op en strooide de roode morgenplekken kwistig als met een regen over de grijze stammen
en den donkerbruinen grond.
Dan was het een lawaai in takken en bladeren, een
gescharrel en gemorreI, een zingen en fluiten en
schreeuwen van groote en kleine vogels.
Zij vond dat erg plezierig; zij stond dan op en keek
met groote oogen onbewegelijk stil naar al die blijdschap in de hoogte en zij tot zich zelf 'dat is schoon.'
Zij begon dan te bidden luid, zoodat de vogels schrokken en de kraaien met hard gekwaak wegvlogen in
haastigen vleugelslag. Dan hield zij op, verschrikt over
hare luide stem en zij bad zachter.
Daarna ging ze naar de kerk van het naburig dorp
en wachtte aan de deur, totdat de koster kwam met
den sleutel, om de deur te openen . Zijn oogen waren
nog klein van slaap, en sufferig nog, zei hij haar den
goeden morgen.
Zij werd vuil en smeerig, zij waschle zich niet meer en
stof en vuil ging om haar lichaam zitten. Haar oude
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klceren hield zij aan en als op de een of andere hoeve
een kleedingstuk haar gegeven werd, dan trok zij het
aan boven de anderen van eene gelijke soort, om het
niet te verliezen, want zij had geen thuis of bergplaats
waar zij het neer kon leggen.
Zoo wierd zij langzaam een vierkant hoopje kleeren,
gedragen door haar kl eine lichaam, zwervende langs
de stille wegen van de streek, waar zij zich ophield.
Maanden lang bleef ook hetzelfde hemd om haar
lichaam zitten. De luizen kropen nu over hare mouwen,
over haren rug en over bare borst. Zij zag ze kruipen,
bekeek ze teeder sti l met sch uin s gebogen boofd en was
er nict door verschrikt. Zij liet alles zijn gano- maar
gaan rondom haar heen. Somtijds a lléén, nam zij cr
een en uit een soort baldadigheid kneep zij ze dood.
Zij bekeek ze nog eens of zij wel dood was. Zij lachte
dan als de een of ander het had gezien. Een vrouw
schold haar uit en Berbke zei: 't zij n maar kleine
diertjes.'
De menschen begonnen haar te mijden en op den
weg liepen zij naar den overkant, als zij haar zagen
komen. Zij zeiden haar toch vriendelijk goedcn dag,
luid roepend van de overzijde van de straat. Zij zei niet
veel ten antwoord, maar gi ng stil door, in hare hand de
oude taseh, dik gevuld met hare prullen. Zij had die
tasch gekregen van een pachtersvrouw, die medelijden
met haar had op den avond, d at zij haar wegzond.
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In die taseh, die dik gevuld was had zij een rozenkrans
en oud gebedenboekj e, een geel ka toenen bovenlijfj e
da t zij gekregen had van de no tarisdo chtel~ eenige
gekleurde prentj es en in ééngemoffelde papieren,
waarin niets was gedraaid , maar waarin zij dacht da t
zij iets wikkelen kon . Een kl ompj e garen en een ouden
schoen; den andere n had zij verloren. Dien ouden
schoen die nog niet stuk was, zooals het paar, da t zij
gewoo nlijk droeg, trok zij aan, als zij Zondags ging
naar de kerk.
D aar za t zij , het kerkboekj e geopend in hare breede
vuile handen, de oogen neêrgeslagen; om haar hoofd
een grijzen wollen doek, di e neêrhing in een driehoek
op den rug. Zij zat op hare knieën onbeweeglijk, zeer
klein ineengeza kt en keek vóór zich steeds op het
gebedenboek. H are zachte groote oogen gingen somtijds rond en naar boven ui t de diepte harer knieling
met een geflikk er, maar niemand zag dat zij naar
and eren keek; toch zag zij alles en iederen. En niets
wat haar ontging.
Bedeesd sloeg zij de bladen om van het gebedenboek, wa nt zij h ad lezen geleerd en schrijven ook. Daar
was zij tro tsch op, want veel and ere vrouwen naas t
haar za ten met den rozenkrans en zij wist, da t di e en
die niet lezen kon. Er was altijd een groote ruimte om
haa r heen , want de mens chen waren bang haar aan te
raken.
Zij durfde so ms ni et binnen gaan, zij bl eef dan staan
11 8
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aan de deur der kerk, terwijl binnen in de orgeltonen
klonken dat de vensters daverden en het koorgezang
Iuid schreeuwend langs de gewelven voer.
Als de mis uit was en de menschen allen aan haar
voorbijgingen, keek zij onbewegelijk op het geopende
kerkboek, dat zij met hare breede handen voor zich
hield. Meisjes en jongens die haar allen kenden, riepen
haar toe: 'Berbke! Berbke!' Maar zij keek niet op en
bleef staan als een beeld stil en zacht, de groote vuile
duimen op de bladzijde van het geopende kerkboek
breed gedrukt. Oude vrouwen en oude mannen bekeken
haar met een glimlach, zeiden niets en gingen door. De
koster, een droge grappenmaker, met een deftig uiterlijk, die het laatst uit de kerk kwam, zeide eens tot
haar: 'Dag Maritsibil'. Zij sloeg haar oogen open groot
en rond, naar boven keek ze naar hem toe en lachte vol
eerbied voor den fijnen heer. Deze ging dan statig
verder tevreden over zijnen scherts en lachend in zijn
eigen over het onnoozele wicht.
Gaarne hoorde zij een preek, zij onthield zeer goed
de woorden van den kapelaan of den pastoor en des
avonds in de keuken van de hoeve of aan de menschen,
die zij sprak, vertelde ze van het schoone, dat de
geestelijke had gesproken en boven zijn hoofd was een
wit duifje geschilderd, zoo vielen haar gedachten in
eens op de schildering van het klankbord boven in den
preeks toel.
Op een avond in den zomer kwam zij met hare reis119
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tasch, een wollen doek om haar hoofd en een zwaren
zwarten versleten wintermantel om haar lijf, op een
boeren-hofstede. Het was een warme dag geweest en
de hitte vloeide uit de muren. Het was acht uur. Zij
zette hare reistasch neer op den grond naast haar en
bleef stil staan voor de groote karrepoort.
De koemeid kwam naar buiten, zag haar staan en
riep: Hemel jee! daar is het Berbke! Zij vroeg of zij niet
dien nacht in een stal kon slapen.
Uit de stallen en uit de keuken waren de knechten
en meiden gekomen en de pachter en de pachtersvrouw. Zij stonden rondom haar en keken haar aan.
Zij sloeg de oogen neer. Toen zei de pachtersvrouw, dat
het goed was, dat zij maar moest slapen in den koestal.
Zwijgend ging ze zonder te bedanken langs de mestvaalt naar den koestal met de tasch in hare hand, haar
hoofdje zachtjes heen en weer bewegend onder het
dragen.
Zwijgend keken allen haar na, getroffen door de
ellende van dat wezen dat in verlaten zijn, voortsleepte
zijn bestaan. Bij het ingaan van de stal streek een
groote vleermuis langs haar hoofd en vloog rond in
wijde cirkels in den grooten vierkant dien de hoeve
vormde met zijn vier gebouwen.
Voorzichtig ging zij langs de koe die bij den muur
stond. Deze draaide haren kop met de groote oogen
verwonderd naar haar toe en raakte haar met de
horens, waarvan zij schrok. Zij ging door naar de
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voerderij achter de kribbe en stond daar stil in het half
donker. De koeien keken verwonderd allen naar het
stille wezen, dat zij niet kenden en allen bleven staan,
Berbke en de koeien in stille mijmering. Eene snoof
heel hard en Berbke schrok. Nu viel het haar in , dat zij
de tasch op den grond kon zetten. Zij bleef staan
steeds met den mantel aan en den wollen doek om
haar hoofd in de lauwe stallucht.
1 a eenigen tijd legde zij ook dezen af in een hoek op

den grond en zette zich neer op eenige bosschen stroo
die er lagen voor de koeien en bad luid het ave Maria,
menigmaal na elkander, weemoedig en week als in een
groote droefenis.
De hond in het hok, aan een ketting vast, blafte
voortdurend om dit ongewoon geluid met harde blafstooten eindigend, in een langgetrokken weegehuil.
Langzaam werd het gebed stiller en slechts enkele
woorden, losse klanken dreven op de stilte, zwak en
wegsmeltend, Berbke sliep, ineen gekrompen als een
pak oude vodden . De koeien waren gaan liggen, kauwden allen te samen, snoven in de dikke lauwe stallucht
door de duisternis.
In de keuken van de hoeve dachten de menschen
niet meer aan haar. De meiden spoelden de vaten en
borden en spoedig lag de hoeve in een diepen slaap.
Alléén de hond huilde en blafte om de vreemde, die er
was.
In een stal stampte een paard en in de dakgoot
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rommelden een paar duiven. En uit een open deur
kwam het h(l.rde gesnork van een slapenden paardenknecht.
Dan was alles weer rustig en op eens klepperde een
vleugelslag en er kraaide een haan met een luiden
schreeuw.
In den koestal was het erg warm. De lucht hing dik
als een
vliegen
kalm en
bleeken

walm onder de balken waartegen ontelbare
stil waren aan het kruipen. Berbke lag in
slaap . Maar toen des morgens bij het vaal
der lu cht de hanen de een na den anderen luid

begonnen te kraaien, wierd zij wakker.
Zij vond dat steeds heerlijk, want voor haar was het
de lichte dag, die aanbrak. En de nachten voor haar
waren vol van angstgevoel, wanneer zij niet slapen
kon.
Zij richtte zich op, nam haren mantel en haar oude
voorschoot en hing die in de weide op de doornenhegge.
Zij greep een bezem en zij begon op de binnenplaats
van de hoeve de steenen te veegen . Zij veegde, veegde
den heelen morgen lang en als zij de heele binnenplaats rond was geweest, begon zij weer van voor-afaan . Dat was hare bezigheid den gansehen dag; vele
maanden lang.
Doch het kwam in haar op, dat zij niet meer in den
koestal slapen kon. En zij ging nu heimelijk des avonds
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naar een vertrek, waarin het brood gebakken werd. Zij
dacht, dat niemand haar zou zien en zij legde zich neer
op een zak met aardappelen. NI aar LOen des avonds
laat de pachter nog eens kwam zien of alles wel gesloten was, zag hij haar rijzen in de hoogte van den zak,
zij zeide niets en vloog naar het venster, doende als of
ook zij bang was dat het niet goed dicht zou zijn en zij
begon te huilen.
'Ga dan maar naar het kamertje hierboven' zei de
man in medelijden. Daar had een knecht gewoond, die
nu weg was en in een oude mannenhuis. Zij begon nu
luid te bidden en haar gebed klonk treurig over de
hoeve in den nacht.
Maar de luizen kwamen weer kruipen op hare kleeren
en de pachtersdochter vond er twee op hare eigen
japon. Dat was te veel.
Men zond haar weg.
Zij nam hare reistasch op en trok des avonds den
weg op naar een Pruisisch dorp, dat niet ver af lag.
Daar was een hoeve waar zij menigmaal gewerkt
had in den oogsttijd.
De pachter en zijn vrouw wilden haar niet in huis en
zeiden, dat zij in de weide slapen kon. Het was nog in
den zomer en de open lucht zou haar goed doen.
Daar zat zij dan den heelen dag en des nachts sliep
zij langs de doornenheggen en als het begon te regenen
ging zij staan onder een grooten kersenboom, die dicht
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begroeid was met takken en bladeren en als de donder
losbrak in de wolken en zij den bliksem zag, kroop zij
onder den stam van een miswassen breeden beukenstruik.
Dwaallichten zag zij zweven in het duister. Zij was
er bang voor. Zij dacht, dat het geesten waren of
sterren gevallen uit de lucht.
't Ontwaken in de wei was voor haar steeds een
feeste lijk uur. Zij hoorde van over de daken der hoeve
het kraaien der hanen en de koeien zag zij plekken met

vele kleuren tusschen de stammen der appelboom en.
In de helderende zilverlucht zag zij de laatste sterren
verzwinden. En de meerlen en koolmeezen vlogen om
haar heen en andere vogels en zij verlangde, dat zij een
stuk brood had om het voor de vogels in kruimels neer
te strooien.
Zij speelde met de koeien, streek ze over den rug
met hare breede handen. De koeien waren niet meer
bang voor haar, en zij bleven doorgrazen, als zij
aankwam en ze klopte op den rug . Maar op een
Zondag dat zij naar de kerk wou gaan, vond zij haar
tasch stuk gebeten en veel spullen van haar ook; zelfs
was een paar kousen weg. Dat hadden de koeien
gedaan in den nacht. Daarover klaagde zij dagen lang.
De dochter van den pachter bracht haar zelf het
eten: des morgens een boterham, des middags warme
aardappelen met een saus van meel en des avonds

124

I
weer een boterham. In den herfst at zij veel appelen
ook, die van de boom en vielen. Somtijds wierp zij wc l
eens met een stok er hee n, maar dat wilde haar niet
lukken; er vie len geene appelen af. Zij wierp met veel
mocitc, nadat zc eerst lang had gezwaaid met den stok
boven haar hoofd, en als zij hem in de hoogte had
geworpen, liep zij gauw wcg, bang dat hij terug zou
vallen op haar hoofd.
Zoo leefde zij tot in den laten herfst en toen de
bladeren op de boomen en in de heggen begonnen te
dorren en vlogen mct den wind door de weide heen en
ritselden over het korte gras dat rossig werd, toen
vroeg zij aan den pach ter of zij niet slapen en blij ven
kon onder het afdak, waar de karren stonden. Zij was
er reeds mcnigen nacht geweest, zonder dat iemand
het wist.
De pachter vond het goed en zei, met hoog geheven
hand, wijzend naar de lucht: "t Is voor God dat ik dit
doe! '
De dagen werden korter en korter en tocn zij altijd
alléén moest zittcn in het donker, weende zij dikwijls
uren lang terwijl de hagel of de regen op het afdak kletterde alsof er knikkers werden geworpen op de pannen.
In den winter zat zij en tuurde stil in de duisternis,
die duurde van dcs middags vier tot acht uur 's morgens
van den anderen dag.
Zij herinnerde zich hoe zij vóór lange jaren bij den
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notaris diende, toen had zij meer als nu, want nu
voelde zij zioh arm en vol ellende. Ze wist nog alles, zij
wist nog de kleur van de japon, waarmeê mevrouw des
Zondags naar de Hoogmis ging, de prentj es di e hingen
op haar kamertj e, elk hoekj e van het huis en zij zag
nog in den geest all es, wat zij had doorleefd op hare
tochten door de dorpen .
Zij sprak somtijds in zich zelven, herhalend wat zij
tegen het een of andere meisj e of jongen had gezegd;
dan viel haar plotseling in , da t zij een schoon lied had
gehoord onder de vespers in een kerk. En zij begon
dan zacht te zingen in het donker. Op de hoeve en er
om heen was alles stil. Alle deuren waren dicht. Zij
zong heel langzaa m tu sschen al die oude houten,
ploegen en eggen en de muizen liepen weg verschrikt.
Zij zong, zij zong soms uren lang, totdat zij ve rm oeid
zich neerz ette op het stroo en soesde en sli ep .
Ook bad zij dikwijls den heelen avond tot middernacht den rozenkrans en ook dan viel zij onder het
gebed in slaap. Bij felien wind joeg de sneeuw tot bij
haa r neer en zij ontwaakte soms geheel in het wit.
En als het maanlich t was ging zij het snee uwen zien
en zij ving de vlokken in haar handen , di e uit den
hooge als diamanten daalden . Dat was een spel en zij
speelde gaarn e nog als een kl ein kind . En zij zag hoe
tusschen de zwarte takken van de reusachtigen peerenboom, die voor haar stond, de sneeuw viel in het licht
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der volle maan, terwijl geen wind het stille schommeldalen stoorde. Zij liet op hare handen en op hare
wangen de vlokken smelten, dat zij als tranen blonken
en hare oogen sprank ten blijde in de zilveren klaarte.
Zij wist niet beter of zij was nog een jong meisje van
achttien jaren, alhoewel zij bij de veertig was. Zij
leefde altijd in herinnering en dat was haar kindertijd
en haar jeugd, die zij altijd zag voor haren geest. Zoo
bleef zij altijdjong.
Bij het feest van den kerkpatroon dat in het dorp
acht dagen duurde, ging zij veel naar de preek, die
elken dag plaats had in de kerk. Daarvoor waren twee
paters gekomen.
Toevallig in dien tijd werd zij erg geplaagd op een
namiddag door den staljongen, die met een paar
knechten en den pachterszoon de wortelen halen
kwam uit de aardemijt. Zij liet een schreeuw zoo
vinnig en zoo wild, dat de mannen bleven staan
verbluft, en zij greep een verroeste pook en sloeg den
jongen op den rug, dat hij van de pijn haast in elkander
zakte.
Men zeide haar, dat zij nu biechten moest, want
anders kwam zij in de hel. Zij antwoordde niet en
toonde geen berouw over hare daad. Dat was haar
rech t beweerde zij.
Maar den dag daarna was zij in alle vroegte reeds
verdwenen en voor de kerkdeur stond zij te wachten in
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het warrelen van de sneeuw, die om de kerk joeg dich t
en vlug in hèt Duiten van den wind.
Toen zij een paar uren daar had gestaan en de sneeuw
heel dik op hare schouders lag en op haar hoofd als een
kroon van onschuld rusttle, kwam de koster open
doen. Zij wachtte tot de mis was gelezen, terwijl van
haar kleeren de sneeuw wegsmolt tot een plas op de
blauwe steenen van de kerk.
Zij ging op den pater loe en vroeg of zij ook biech ten
mocht. Deze ging direct den biechtstoel in, en zij hem
na. Zij verlelde van haar slaan met de pook op den rug
van den jongen. De paler ernstig zei, dat het zoo erg
niet was, maar dat, als zij het nog eens deed, de zonde
grooter werd.
Zij huilde niet, maar beloofde vast dat het nooit
meer zou gebeuren.
Toen ging zij zitten op haar knieën in een bank om
te bidden. Er was niemand meer in de kerk . Naast het
altaar zal de pater nog aan het bidden van zijn brevier.
In plaats van te bidden staarde zij voortdurend
schuins naar boven naar den top van een zijaltaar.
De pater keek of daar iets was. Maar hij zag niets en
hij dacht: 'het arme kind!'
Tegen het voorjaar toen de bladeren op de boomen
bleek-groen te voorschijn kwamen en de rose en wi lle
bloesem-sneeuw in trossen aan de takken kleefde, de
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nachtegalen schallend zongen en de bijen bij duizenden zoemden over de lentebloemen in de weide van de
hoeve, waar zij den winter had doorgebracht, trok zij
weg. En wederom ging zij de wijde wereld in. Maar zij
hoestte veel en al meer en meer werd zij mager met
den dag. Haar oogen schenen grooter, haar wangen
waren bleek en grauw. En op een morgen vroeg vonden
de mensehen haar dood liggen onder een heg, langs
den weg.
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François Erens, De conferentie, voor de eerste

De pastoor van Schaesheuvel zat

maal openbaar gemaakt in De Nieuwe Gids,

lezen. Zijn klein-flikkerende, grijze oogjes liepen vlug

vijfde jaargang, dl. I, aflev. 4, april 1890, p. 1-11,

In

zijn brevier te

als 'Fragment uit een onuitgegeven roman, geti-

langs de regels heen, en hij bewoog zijn lippen en bad

teld Het Dorp ; niet opgenomen in Dansen en

luid, terwij l zijn speeksel het boek besproeide, dat hij

Rhytmen, 1893, omdat Erens geschrokken was
van de, vrijwel uitsluitend moralistische, kritiek

dan met zijn mouw zorgvuldig afveegde, zood ra hij het

waarmee in zijn geboorteplaats Schaesberg en

blad omsloeg.

elders in Limburg op De conferentie werd gereageerd; herdrukt in Een pic-nic in proza / Bloem-

lezing uit 'De Nieuwe Gids', S.L. van Looy en
H. Geerlings, Amsterdam, 1893, p. 23-36; idem ,
tweede vermeerderde druk, Amsterdam, 1900,
p. 179-191; idem, in het tweede deel van de
derde veel vermeerderde druk, Amsterdam, 1904,

De huishoudster, een magere, lange vrouw, van
omtrent veertig jaren, kwam binnen: - 'Wanneer komen
de heeren, heer pastoor?«
- 'Om tien uur, Anneberb!' En zij een zuur gezicht,

p. 366-378; herdrukt in Dansen en Rhytmen,

want zij was woedend dat er heden weer conferentie

1924, p. 76-88 . Tekstonderzoek heeft uitgewezen

bU haar meester was. Zij ging naar de keuken en begon
al vast de groenten voor het diner op te zetten. Toen zij

dat de herdruk van 1893 beschouwd moet worden als de 'Ausgabe letzter Hand' . In 1924 heeft
Charles Nypels zich echter gebaseerd op De con ferentie, zoals 'die enkel gepubliceerd werd in De

den ketel op de ronde opening van het fornuis wilde

Nieuwe Gids van april 1890' , gelijk de Colophon

plaatsen, viel die haar uit de handen, en de groenten

van de onder leiding van Nypels gedrukte editie

op de steenen van den grond. Zij grabbelde ze op met

van Dansen en Rhytmen vermeldt. Bl ijkbaar was
Charles Nypels onkundig van het bestaan van de

hare handen , hield ze even in een aarden schotel onder

herdrukken van 1893, 1900 en 1904, en heeft ook

de pomp, en zij zette ze neer op het vuur. 'Er is immers

Erens hem niet op het bestaan daarvan attent
gemaakt. De conferentie wordt in de onderhavige

niets vuils meê gebeurd,' mompelde zij in haar eigen.

editie afgedrukt op basis van de herdruk van

Er werd gescheld. 'Daar zijn ze al en 't is nauwelijks

1893.
In de editie van 1924 alsnog:

half tien! die zij n ook gepresseerd, dezen morgen.' En
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zij sloft e naar de deur.
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p. 130, r. 5: afveegde ) afveegde,
p. 130, r. 7 : van omtrent ) , van omtrent

- 'D ag Ann eberb , hoe gaa t het, kind ?'

p. 130, r. 10: Annaberb ) Anneberb

- ' Ol goed, heer kaplaan ,' en een groote, dikbuikige,
zwar te kapelaa ns-ges talte stapte naar binnen, veegd e
zich met een rood en zakdoek het zwee t van het voorhoofd en zei: - 'Waar is de heer pas toor ?' - 'Hij is nog
aan het brevier bezig,' zeide de meid .
- 'Nu, dan ga ik nog even in den tuin , u hebt
imm ers aardbeien! '
- 'Goed, mijnh eer ka plaan, maar u moe t ze niet
a ll emaal opeten. '
- '''Vees daaromtrent geru st, beste kind. '
Ann eberb 's hum eur was door het binnenkomen van
den forsch-gearmd en kapel aan opgeh elderd; zij hoord e
nu m et genoegen het koken van de worteltj es in den
ketel, di e als goudvisschen dansten en spogen en doken
en reze n en kna pten in het zingende wa ter. Zij zou van
middag ee ns haar bes t doen, dacht ze. Als hel eten
goed was , zoudeI:1 de kaplaans en niet minder de heeren
pastoors haar vriendelijk toeknikken, haar zachl op
den rug kloppen, terwijl zij de schotels op tafel zette.
Zij had veel porties. Een soep met vermicelli, dan een
Uinken grooten rostb eaf, die wel bijna geh eel op zou
gaan , daarbij aardappelen ; voor de tweede portie,
braadworst met bloemkool, da n, ham met worteltj es ,
dan vier hanen met kompot, en vervolgens sla met
pas tei. En dan zou ze nog een pudding maken. Dit kon

p. 133, r. 24 : eene duitsche ) een duitsche
p . 134, r. 2: niet; ' ) niet:
p. 139, r. 20: talrijker en talrijker ) talrijk er
p. 141, r. 14: óp steeg ) opsteeg
p. 141, r. 25 : 'kom, ) ' Kom,
p. 141, r. 27 : plezierig ) plei zierig
p. 142, r. 10 : ' Nou , Schaesheuvel ) ' Nou Schaesheuvel
p. 142, r. 15: fijne kelders ) fijnste kelders
p. 143, r. 10: ' Ik wou, ) ' ik wou,
p. 144, r. 17 : dronk nu ) dronk
p. 145, r. 21 : ru isschend ) ruisch end
In de onderhavige editie alsnog :
p. 130, r. 8: 40 ) veertig
p. 131, r. 4: kaplaans-gestalte ) kapelaans-gestalte
p. 134, r. 10 : 16 ) zestien
p. 135, r. 18: sausen ) sauzen
Aantekening In Vervlogen Jaren heeft Erens vastgelegd dat hij de in De conferentie verwerkte
indrukken opdeed in de pastorie van Waubach .
Zijn oom, pastoor Frans Joseph Erens, de enige
broer van zijn vader, nodigde hem dikwijls uit tot
het bijwonen van kerkelijke feesten, die eindigden met een diner voor de geestelijken uit de
omtrek. Deze oom, die op 3 mei 1890 in Rimburg
overleed, moet nog juist iets hebben meegekregen
van de beroering , ontstaan na de publicatie van
De conferentie in De Nieuwe Gids van april 1890.
Met de brevier, waarvan in de eerste regel sprake
is, wordt bedoeld het gebedenboek voor katholieke
priesters, waaruit elke dag een bepaald gedeelte
gebeden moest worden. De groote, dikbuikige ,
zwarte kapelaansgestalte, die zich onmiddellijk
na aankomst terugtrekt in de tuin van de gastheer om zich daar aan aardbeien tegoed te doen ,
behoord e toe aan Jean H. Smeets, geboren in
1853, en kapelaan te Nieuwenhagen . Eerst de
recente, derde druk van Vervloge n Ja ren bevat
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Erens' portrettering van deze in meer dan één
opzicht merkwaardige man (p. 67-72). Aan het
optreden van deze kape laan, in De conferentie,

I
zij beter dan Mieke, de meid van den pastoor van
Kerkrade, die anders het beste kookte in den geheel en

heeft Willem Kloos bijzonder veel plezier beleefd .

omtrek. En zij wreef zich in de handen. Maar daar

In zijn Letterkundige inzichten en vergezichten,

ging al weer de schel.
- 'Dag, Anneberb!' En voor dat zij iets had geant-

dl. XVII , p. 32, schreef hij: 'Allerleukst b.v. is die
eene kapelaan, die gezorgd heeft, de eerstverschijnende voor de bijeenkomst te zijn, en die
dan de hem opendoende meid snel voorbij loopend, den tuin inspringt, om versche aardbeien
te plukken en te eten . Maar natuurlijk niet zonder
dat hij de geenszins daarover gestichte dienstbode, langs haar snellend, heeft medegedeeld,
dat hij dit gaat doen . De later kome nde heeren
vernemen dit van haar en maken, een klein tikje

woord verscheen de heer uit het vertrekje van links in
de gang en riep: - 'Dag, Heerlen , hoe gaat ' t je?'
vVaarop deze antwoordd e: - 'Dag, Schaesheuvel! '
- 'Daar is nog niemand hier dan de kaplaan van
Nieuwenhagen, die in den tuin de aardbeien zit op te

ongerust, hun ha lfspottende opmerkingen over

peuzelen; die saperlootsche kerel , als of hij er deze

den wat gulzigen voorbarige, die, het schijnt wel

middag niet genoeg zou krijgen. '
De deken van Heerlen was een kl eine man , met roze
gezicht, schitterende, zwarte oogen en lang, zilverwit
haar. Hij was erg doof, wat hem het biecht-hooren zeer

zoo, hun die heerlijke vruchten als van voor den
mond aan het wegsnoepen is gegaan. Zoo gaat
het de heele schets door, ieder zinnetje voegt een
nieuw plastisch trekje bij deze onsterflijke teekening van het gezellige, gemoede lijke leven der
Limburgsche geestlijke heeren, als deze een enkelen keer voor eenige uren vrij geworden van
hun kerkelijke plichten en godsdienstig-maatschappe lijke bezigheden, op hun wijze het leven
genieten in een smakelijk-etend en drinke nd en
babbelend samenzijn . Deze schets zou men humoristisch kunnen noemen omdat de f ij n- en
scherpziende Erens al d ie brave kerke lijke offi-

lastig maakte, zoodat hij een horen moest gebruiken,
waardoor zijne parochianen hunne zonden tot zijn
bewustzijn brachten. Zoo was het gekomen , dal er
steeds minder menschen bij hem kwamen biechten,
waardoor hij gevaar liep van zijn invloed in de parochie

cianten precies sch ild ert en laat praten, zooa ls zi j

te verliezen. Hij had zich daarom op het preeken

dat doen, wanneer zij zich eens kunnen verpoo-

geworpen en zoo sprak h~j dan soms een uur lang;
zijne woorden waren sleeds eenvoudig en bij voorkeur
eene imitatie van bijbelsche verhevenheid. Zijne
beschaafde manieren had hij gekregen toen hij rector

zen van hun gewichtige taak. Want door het kontrast, dat er bij zoo'n, al draagt zij een deftigen
naam, toch eigenlijk louter-wereldsche gelegenheid , als een eetparti j tusschen vrienden of
goede kennissen is, komt te ontstaan tusschen
de op iets hoogers gericht zijnde betrekking of
waardigheid der gasten en hun lekker gastmaal ,
voe lt de lezer van uit de diepte van zij n geest een

was in een kostschool in het zuiden van Limburg, waar
adellijke jonge meisjes hunne opvoeding ontvingen .
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De nonnen, die de kostschool Blumenthal bestuurden,
waren meestal dames uit den italiaanschen adel en zij
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neiging komen, om goedkeurend te knikken en óók
vrool ijk te zijn, zood at er zich een halve glimlach
om zijn lippen beweegt.' De kostschoo l Blumen-

spraken veel met hem over Cavour, die de neef van de

thai werd in 1848 gevestigd in de, in opdracht van

'dame supérieure' was.

de Lutherse lakenfabrikant Johann Arnold von
Clermont gebouwde, paleis-achtige behuizing an-

- 'Nu, beste heer confrater,' zeide hij , 'waar zullen

nex park aan de Bloemendalstraat 26 te Vaals.
Deze kostschool werd bestierd door de congrega-

we het vandaag over hebben?'

ti e van de Dames du Sacré Coeur. Cavour, de

'De peccatis venialibus,' antwoordde de pastoor
van Schaesheuvel en liet zich in zijn leuningstoel
vallen, die kraakte onder den loggen last van zijn
vleesch en beenderen. Hij was een slecht theoloog en
had met moeite voor dien dag eenige noties in den
ouden Dens bij elkaar gescharreld, die hij dan met veel
gewicht en beteekenisvolle knipoogjes, di e moesten

neef van de 'dame supérieure', dus van moeder
overste, was niemand minder dan Graaf Camillo
Benso di Cavour (1810-1861), de Italiaanse staatsman die als minister van het koninkrijk Sardinië
een rol heeft gespeeld bij de eenmaking van Ita lië.
De conferentie zou het die dag hebben De peccatis ven ialibus, d.W.Z.

over dagelijkse zonden

(zulks in tegenstelling tot doodzonden) . De pastoor
van Schaesheuvel, een wel zeer doorzichtige aan-

zeggen, dat hij nog veel méér wist, te berde wou
brengen. Hij deed alsof hij weinig van goed eten en

duiding van Schaesberg , had zich op de confe-

drinken hield, maar als hij alléén was vergastte hij zich
op allerlei gerechten, die hij zelf in het kookboek van
Davidis opzocht en Anneberb deed kl aar maken; altijd
was hij in de keuken en gooide met de ketels en zweette
en hijgde voor het fornuis, zond Anneberb naar boven

Theologia ad usum seminariorum et sacrae theo-

en liep en stampte als een razende, wanneer iets
mislukte. Een uitspraak van Davidis achtte hij even
belangrijk als een der artikels van den Syllabus. Zijne
preek en schreef hij af uit een duitsche vertaling van
Bordoni en terwijl de lamscoteletten op het vuur

bruikt. Als de pastoor van Schaesberg, die zich zo

rentie voorbereid aan de hand van den ouden
Dens. Daarvoor had hij zich moeten verdiepen in
log iae alumnorum, een zevendelig werk tussen
1891 en 1828 verschenen te Meche len, dat op
naam stond van en voor een groot deel geschreven werd door de Zuidnederlandse prieste r Petrus
Den s (1690-1775), voor het resterende deel door
anderen uit zijn school. Een tijdlang werd het
boek op alle seminaries in de Nederlanden gegraag onthaalde ' op allerlei gerechten , die hij zelf
in het kookboek van Davidis opzocht', daarbij gebruik maakte van Henriette Davidis, Praktisches
Kochbuch für die bürgerlicht Küche, Weissensee,
o.J., kon hij een ru ime keuze maken, want dit
kookboek bevat niet minder dan vijfhonderden-

pruttelden, reciteerde hij hardop, met groote olifants-

twintig 'Rezepte und Küchenzettel für jeden Tag

gebaren, eenige volzinnen van Bordoni. Dan kwam

pastoor eveneens vertrouwd zal zijn geweest met
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Henriette Davidis' insgelijks bu ite ngewoon pop ulaire Küchen -

und Blumen-Garten für Haus-

frauen / Nach den Monaten geordnet, ee n boek

I
Anneberb binnen en zei: 'Maar Heer, die soep, die u
hebt gemaakt, deugt niet,' waarop hij woedend met

van 432 pp. waarvan in 1890 een zestie nde en

een tooneelspelers-gebaar: - 'Marche naar boven, naar

bovendien door J. Hartwig vermeerderde druk

je kamer,' riep. - 'Zoo een zwijnshoofd, die durft mij

te Leipzig het licht zo u zien . 'Een uitspraak van
Dav idis achtte hij even belangrijk als een der

tegenspreken,' bromde hij dan in zich zelf en stampte

artikels van den Syllabus:

op den grond en wierp een ketel op het vuur, zoodat
het water in het vuur begon te sissen en dampend in de
hoogte steeg.
't vVas langzamerhand tien uur geworden en het
kamertje was gevuld met zestien zwarte sou tanen,

De Syllabus is een lijst van tacht ig door paus
Pi us IX (1792-1878) al eerder veroordeelde dwaa lleri ngen, in 1864 nog eens bij elkaar gezet als
aanhangsel bij de encycl iek Quanta cura, die zich
richtte tegen de liberale stromi ngen van de nege ntiende eeuw, het opkomend socialisme, het liberalisme, enz. enz. Zijn preken sch reef de pastoor
van Schaesberg af uit een Duitse vertal ing van

waarop de vroolijke en vette hoofden van geestelijken

Bordoni. Dit moet wel slaan op de Ita liaanse

glommen. Het was een gebabbel en een gebrokkei van
volzinnen in den grijzen cigarenrook, waarin de roode
en witte zakdoeken verschenen en dan verdwenen; het
was een hoesten en niezen en soms ging er een zilveren

hoogleraar in de filosof ie en de literatuur Placido
Bordoni (1736-1825), die meewerkte aan, en daarnaast ook voortzette, de veeldelige L'histoire de
I'Eglise van A.H.J.F. de Bérau lt-Bercastel, waa r-

van in 1821 en volgende jaren een Du itse verta ling
verscheen. Van de Italiaanse editie was Bardoni
de hoofdredacteur.
Soutanen of togen: het lange zwarte priesterkleed,
van voren met een rij kleine zwarte knoopjes
ges loten . Met Thomas Aquinas is bedoe ld de
Italiaanse theoloog Thomas van Aquino (12251274), wiens handboek der theologie, de Summa
Theologica, grote bekendheid kreeg . Syllogismen

zijn conclusies getrokken uit een of twee voo rafgaande stellingen. Atqui: niettemin; ergo: dus.
'Zoolang de vrijmetselaars daar regeeren: In de
tweede helft van de negentiende eeuw was de
vrijmetselarij een obsessie geworden voor de
katholieke kerk. Alles wat de He ilige Stoel niet
zinde of wat op enige rlei wijze misliep, werd in
de schoenen geschoven van de vrijmetselaars:
de Franse revolutie, de val van het Fra nse koningschap (1848), de omverwerping van de wereld-

of zwarte snuifdoos in de rond le, de snuif steeg in de
neusgaten onder de zalig-hijgende, breede monden.
De kapelaan van Nieuwenhagen las zijn antwoorden
op de gestelde vragen voor, waarna de blonde, bleeke,
bebrilde kapelaan van Gygelshoven het woord vroeg
en tegen de autoriteit van Dens het hooger gezag van
Thomas Aquinas stelde. Men heette hem 'de professor,' hij had in Leuven gestudeerd en gold voor zeer
knap in de Summa Theologica van Thomas. Hij redeneerde altijd in korte syllogismen en ankerde zijne
volzinnen door ijzeren atqui's en ergo's. Het was een
grijs geluid zonder kleur, waarbij zijn bleeke lippen
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zenuwachtig trilden en zijne oogen doffer en doffer
wegzonken. Zijn hoofd ging op en neer en zijn bril
prikte lichtschitteringen , die bij het draaien van zijn

con ferent ie

lijke macht der pausen (1870), de Parijse Commune
(1871) , enz . De lex naturalis : de natuurwet, de
door God in de redelijke natuur van de mens zelf
vastgelegde wet.
Op de passage over de drie flessen 'Marcobrunner'

hoofd weer verdwenen en weer opkwamen. M en luisterd e aandachtig met open monden, waarbij zuchtende
buiken zich verhieven en daalden op het spel eener

zijn ' persoonlijke inleiding ' tot Het Rembrandt·

zalige ademhaling.
De pastoor van Schaesheuvel, die slechts bij kleine

- zoo als in Erens' Conferentie de Limburgsche

tusschenpoozen professor's redeneering begreep,
knikte dan toestemmend voor zich zelf, terwijl hij in de
moeilijkste gedeelten zijn oogen met zijn oogleden
bedekte, om zijn doffe domheid voor de anderen te
verbergen. Reeds rommelden de buiken van honger
onder de zwarte soutanen. - 'Scheiden we nog niet
uit?' zei er hier of daar een . De onderkinnen zonken in
wijde geeuwen, men luisterde niet veel meer en fluisterde iets aan zijn buurman. Geuren van gebraden
vleesch en sauzen kwamen door de deur, die voor den
rook op een kier stond, naar binnen. De oogparen
begonnen te blinken, de gulzigheid waterde door de
zwartgerookte tandenrijen; de tafel in de andere zaal
met zijn rookende en geurige schotels werd het punt,
waarnaar de verlangens brandden . De verveling onder
de rijen van syllogismen tot gelatenheid gestold,
maakte plaats voor het verlangen, dat sterker en sterker
de lichamen spande en in de bewegingen van tanden,
tong en onderkaak wachtte op bevrediging. Een grijze
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zou Lodewijk van Deyssel nog eens zinspelen in

feest in 1906, toen hij vaststelde: 'Want zal ik u
eens iets zeggen, zal ik u iets verzekeren, dat diep
uit mijn binnenste weêr tot mij is bovengedreven,
pastoor den èchten goeden óuden wijn, den pur·
peren edelen , van onder den grond tot zijn gasten
brengt -: wij hebben ons NIET vergist toen wij twintig jaar geleden - ons zelf voor mágnifieke
menschen hielden, die een mágnifieke kunst aan
Nederland zouden geven . -' Negende bundel Ver·

zamelde Opstellen, Amsterdam , 1906, p. 8).
De in 1989 te verschijnen derde druk van Vervlogen
Jaren bevat (r. 69·70) voor de eerste maal Erens'
herinneringen

aan

de

(hoofd)

onderwijzer

Vliegen . De directeur van Rode is uiteraard dr.
Willem Everts (1827·1900), van 1868 tot 1893 directeur van de kostschool Rolduc te Kerkrade en
als zodanig uitvoerig door Lodewijk van Deyssel
vereeuwigd is diens roman De Kleine Republiek
(1889) . De filosofie-opleiding voor aanstaande
priesters van het bisdom Limburg was eveneens
op Rolduc gevestigd, vandaar in De conferentie
de zinsnede over de jonge kapelaans die heimelijk boos naar hun oude leermeester keken. De
bonnet, het drie· of vierpuntig hoofddeksel met
drie of vier 'kammen' als aanvatsels, vroeger door
priesters gedragen, wordt door de oud-Rolducien
Van Deyssel consequent baret genoemd. Mogelijk
is dit bij hem een volksetymologische verbastering
van de officiële aanduidi ng birretum. De tiende
druk van Van Dale, dl. I, kolom 227, vermeldt
overigens onder baret : '3. (r.-k.) bonnet met drie
punten .'
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rooknevel hing door het gansche vertrek en vulde de
hoogte van de zoldering. Op de tafel, met gewast bruin
doek bedekt, lag een geopende Dens en voor ieder een
papier~e,

met potlood ofinkt beschreven. In den hoek
naast den schoorsteen stonden boeken tegen den muur,

waaronder eenige vrome tijdschriftjes .
De professor had opgehouden. Nu rees plotseling in
aller hoofden eene bewondering voor den geleerden
ascetischen man, die voor hen onbereikbare gedachtenreeksen had ontrold en zij staarden dom op de tafel.
- 'Ik moet zeggen,' zei de pastoor van Schaesheuvel,
'dat Dens in het hoofdstuk van de peccata venialia niet
klaar en duidelijk is; ik ben volkomen door jou overtuigd. Je moet me Thomas eens ter leen geven.' Di t zei
hij om de anderen te doen gelooven, dat hij een
knappe kop was en voor den grooten Thomas niet
beducht. - 'En nu, mijne heeren, zullen we maar eens
doorgaan,' en hij opende de deur. Allen stonden gereed
in wachtend verlangen. - 'Aan u, heer confrater,' zei
hij tot den deken van Heerlen, die met een fijn glimlachje en kleine buiging voor de eer van het eerst-uitte-gaan gevoelig scheen. Hij ging dan ook deftig voorop, met het hoofd naar achteren en zijn zilverwitte
haren ver hangend over zijn rug; de anderen volgden,
pratend met grove goedigheid tegen elkaar, en de
handen saamgevouwen voor hunne buiken. - 'Wacht,
wij zullen ons maar hier neerzetten,' zei de kapelaan
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van N ieuwenhagen tegen een klein, dik kapelaantje,
met kleine, bruine, draaiende oogjes; en hij greep een
rieten stoel, die met de zitting onder de gedekte tafel
was geschoven.
En zij gingen zitten aan het uiteinde en wreven
in hunne handen, tevreden met de hoop op eten en
drinken.

In het midden zat de deken van Heerlen en liet met
eene beschaafde waardigheid zijne oogen om de langwerpig-ronde tafel gaan. Matwit lag het tafellaken,
spreidend over de tafel het vroo lijk wit der etensgezelligheid; zestien borden blonken rond in hun glanzend
porcelein, en de bier- en wijnglazen, doorzichtig en
helder, waren besprenkeld met lichttikjes als schitterende dauwdroppels op bloemkelken. De zilvering van
vorken en lepels glom kostbaar, liggend in orde tusschen
het porcelein en het glaswerk. In een porcelein-kom
gloeiden de aardbeien in een zacht rood-donzig en
trekkend de hoopvolle blikken .
Maar hoog boven de tafel en hare bekoringen begon
de deken van Heerlen te oreeren, de vraag opwerpend,
over den disch, naar den pastoor van Schaesheuvel,
die begonnen was uit een rookende soepkom te scheppen: - 'Wat zegt gij dan van Frankrijk, zouden ze
weldra een koning krijgen?' - 'Zoolang de vrijmetselaars daar regeeren, kan daar niets goeds komen,' zei
de pastoor van Schaesheuvel.
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- 'Ja,' zei de pastoor van Kerkrade, een groote,
gebogen man, met een kaal hoofd. 'Die moesten er nog
eens een hebben zooals de oude Tapolepn, dan zouden
ze wel koesjes zijn.'
- 'De Pruisen deugen ook niet, ' riep een ander en
slurpte heel hard een lepel soep naar binnen, sprekend
in zijn bord, genoeglijk boven den geurigen v\eesch walm der gele, vettige soep.
Maar nu verhief boven de in de borden bukkende
hoofden de deken van Heerlen weer zijn stem, zijn
soep vergetend, die wegdampte langs zijn gezicht
onder een instinktmatig roeren met den lepel, en hij
sprak over het zu iver katholieke element, dat er nog in
de Fransche natie schuilt, van de missionarissen, die
meestal uit Frankrijk kwamen en China en Afrika
doortrokken met het kruis in de hand, alle gevaren van
land en zee trotseerend en die vaak als martelaars
stierven voor hun geloof.
Maar de anderen luisterden weinig naar zijn woorden en zeiden iets tot elkander, bukkend allen, onder
den vloed der stroomende woorden, de hoofden en
vluchtend in de leeg-rakende borden soep. En nu
begonnen de lepels te ratelen en te scharrelen de laatste druppels uit de borden , terwijl de ellebogen zich
hieven onder het moeilijke grijpen. Eenige namen hun
borden op en lieten het laatste in de lepels loopen, om
niets verloren te laten gaan .
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Anneberb, plezierig en bedeesd door al die zwarte
heeren , die hooge, gerespecteerde heeren geestelijken,
droeg de schotels op, die allen vlug dampten, vers eh
van het vuur.
- 'Zeg, kind,' zei een pastoor.
- 'Wat, Heer?' En hij klopte haar op den rug: - 'Ge
hebt goed gekookt. Ge kunt het.'
- 'Ja, ja,' zei Anneberb, trekkend een dommen
glimlach van tevredenheid en schuddend het hoofd,
toegevend.
De pastoor van Schaesheuvel sneed voor, de ellebogen breed uit elkander en stootend de gezichten en
neuzen van zijn buurlui, maar hij ging door, snijdend
en drukkend op het mes met de vleezige vingers, en
hijgend met open mond en knort"end en morrend tegen
het stompe mes. Hij liet het vleesch rechts en de
groenten links rondgaan, dat het op de handen, a ls op
een golving van water, op en neerging in den pratenden
en lachenden kring der zwarte mannen.
De woorden schoten nu talrijker over den disch,
geuit met hevige gezichtstrekken in de opwelling der
discussie, over het recht van eigendom op een haas,
volgens de lex naturalis. - 'Dat is een gansch andere
zaak,' riep er een, voortdurend, tegen de voortrukkende argumen ten van de overzijde der lafel. En
hij hield er zich bij: - 'Het is een gansch andere zaak,'
en ik zeg hel nog eens: - 'het is een gans eh andere
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zaak,' en hij zweeg, tevreden in zIJn zegevierende
oppositie.
De hanen gingen rond, zacht-gelige en witte stukken, malsch cn sappig, jeugdig vleesch. Iedereen keek
naar pastoor Knaps. - 'Je krijgt ze. Ben niet bang.' En
toen hij den schotel voor zich had, sneed hij zorgvuldig
de kammen van dc koppen, die hij als het fijnste
gerecht beschouwde dat er was . Hij was bekend in de
dorpen van den omtrek als de liefhebber van hanekammen, en hij kende aan den smaak van de kam den
ouderdom van den haan; hij verteldc de kwaliteiten
van de beste soorten, het smeltcn er van op de tong,
zoodat ge soms niet eens noodig had er in te bijten.
Pastoor Knops was niet gemakkelijk in zijn parochie, en men schertste over den coup d'état (zoo
noemde men het) dien hij onlangs had uitgevoerd . Hij
had namelijk al de vier leden van zijn kerkeraad
ontslagen en vier nieuwe benoemd, wat in zijn dorp de
tongen deed los komen en de kroegen met twistende
groepen vulde. Toen men hem over zijn coup d' état
sprak, zette hij zijn hoofd stijf in den nek en riep: 'Had ik geen gelijk?' - 'Ja,' riepen zij allen aan die
zijde van de tafel en - 'de pastoor heeft het recht te
doen in zijn parochie wat hij goedvindt.' Pastoor
Knops was nu de man geworden, naar wien aan die
tafelzijde de woorden werden gericht. Hij triompheerde en liet zich inschenken en dronk weer leeg,
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stij ge nd in zIJn roes. Hij vertelde nu ook van de
menschen, die op het kas teel in zijn dorp waren kom en
wonen. Scha trijk bankier uit Dusseldorf. M aar fijn
ka th oli ek, de freul e kwam iedere morgen in de kerk en
bleef na de mis gewoonlijk nog de roz enkrans bidden.
De gegalonneerd e lakei was bij hem gekom en , had een
diepe buiging gemaakt cn hem ten eten genoodigd. Ja,
j a, fijn e menschen, voorwaar! zij zouden weldra den
bisschop van Keul en te logeeren krij gen . En zij zouden
hem wel wa t geven voor de kerk, een kruisweg of een
ni euw beeld , een kun stwerk.
Over de geheele tafel was nu een vloed van woord en
losge broken, waa rop hier en daar het luide lach en
hoog opsteeg, met een gerinkel en getriangel van
glazen en Oesschen. D e stoelen schoven en kraak len
ond er de zware lichamen in de verdedigende en aan vallend e woordstrijden . In de handen met reikend e
armen strekten de Oesschen zich horizontaal naar de
leege glazen , en vulden ze rood en geel. En leege
fl esschen verdwenen van tafel en er kwamen ni euwe
aan en men vroeg naa r den naam va n den wijn en van
welk j aar hij was.
Doch steeds oreerd e de waardige deken van H eerlen,
en toen hij uitgesproken had , zeide hij tot den gastheer: - ' Kom , Schaesheuvcl, geef ee ns een paar van die
'Marco brunner' .' D e pastoor van Sch aesheuve l vond
da t nie t pleizierig, hij gaf ni et graag weg va n zijn bes te
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wIJnen. Ook hield hij alléén het toezicht over den
kelder en wilde niet dat Anneberb zich met den wijn
bemoeide . Maar hij ging weg en kwam weldra terug
met drie, met nattig zand bedekte Oesschen, gevuld
met goudgelen wijn. Allen keken met gretige oogen en
dronken hunne glazen leeg tot den laatsten druppel;
eenige veegden ze uit met de servetten, om te proeven
den geurigen goudwijn. Zij wachtten met onrustige
tongen, dat de deken het signaal zou geven en jawel: 'Nou Schaesheuvel, op je gezondheid.' En de goudschitterende glazen gingen in de hoogte naar de reikende
lippen, en lang gingen de kelen op en neh. En ieder zei
tot zijn buurman: - 'Dat is wat fijns, zoo iets heb ik in
lang niet meer gedronken,' en zuchtte.
Er werd nu gesproken over de fijnste kelders van
den omtrek. De kapelaan van Nieuwenhagen had van
een oom een groot aantal Oesschen Cantenae geërfd .
- 'Wij komen er aan, wij komen hem bij je drinken,
wacht maar!' riep van het tegenovergestelde tafeleind
het jonge, dikke kapelaantje van Kerkrade. - 'Ja, ik
kom ook!' schreeuwden er velen .
Maar de deken van Heerlen, die als een der fijnste
wijnproevers bekend was en op vele kasteelen en bij
voorname families in Limburg en België had gedineerd,
wierp de vraag op : - 'Raad eens, waar ik de fijnste
flesch heb gedronken in mijn leven?' Niemand wist
het, en toen zei hij kalm en gewichtig: - 'Bij den ouden
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burgemeester van Sehaesheuvel. Ja, dat is lang geleden,
wij hadden een kaartje gelegd, de onderwijzer V liegen ,
de oude burgemeester en ik, het was op Driekoningenayond, en toen zei de oude burgemeester, gij herinnert
je hoe hij kon doen: - 'Wacht,' zei hij , 'ik haal jelui
eens wat goeds,' en hij kwam weer terug met vier
Oesschen. Je kont niet zien dat het glas was, zoo was
het zand er om gekledd. Zijn jas was vol spinnewebben.
Maar ik zeg u, dat was iets! en nog wel uit rSII. ' 'He!' zuchtten de hoorder , 'ik wou, da t ik er bij
geweest was.
Maar er 'werd gescheld . - 'Wie zou dat zijn?' zeiden
eenigen en zwegen. De deur ging open en de directeur
\'an Rode, met een glimlach op zijn hevige onderkaak,
trad naar binnen. Allen stonden op, in eene verwarring
en een geschuifel der stoelen. De directeur ging zitten
naast den deken van Heerlen en vroeg we lk nieuws er
was , Alle gesprekken waren plotseling gestuit, ieder
zette een ernstig gezicht en de jonge kapelaans keken
heimelijk boos naar hun ouden meester, want zij waren
te Rode op kostschool geweest. Doch de directeur
lachte beminnelijk in zijn plomp gezicht, en streek zijne
knoestige kommandeerende hand door zijn zwarte,
stijve haren , als missend zijn zooeven afgezette bonnet.
Als directeur eener kostschool zat hij neer in een
provinciale gewichtigheid. H ij dronk een glas Marcobrunner en wenkte met het hoofd, bij het proeven, de
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rimpels en oogen gewichtig goedkeurend naar de hoogte. D e pastöor van Schaes heuve l, gevleid , zeide: ' M arcobrunner, heer directeur.' D och deze gevoelde,
da t hij niet la nger hier kon blij ve n, zijn gevoel kwa m
ni et overeen met da t der drinkende mannen. Hij had
slechts even willen rusten, zeide hij , want hij was op
wa nd eling terug naar zijn kostschool. Hij stond op, na
beloofd te hebben weldra te komen din eeren en een
fijn e Oesch te drinken, en allen zao·en hem gaarne
ver trekken . H et gezelscha p was nu samengegroeid in
gevoel door een praten en twisten en lachen en grappenm aken. I eder had zijne positie ingenom en, duid elijk voor zich zelve en duidelijk voor de anderen.
D e scheur, door het verdwijnen van den directeur
ontstaan , was weder ve rdwenen, en ba bbelend en
ratelend gingen weer de tongen, en de sigarenrook
werd dichter en dichter, men da mpte ferm en dronk
rooden wijn, een gewoon wijntj e, want men zou het
toch ni et mee r proeven, dacht de gas th eer. M en
klaagde hier en d aar over de sigaren en zei, da t het tabak was om vliegen meê weg te j agen .
Langzaam verzwakten de stemm en , de rook uil de
sigaren steeg spira lend in de hoogte; reeds waren er
ee nige opges taan en toen weer binnen gekomen, and eren waren in den tuin gebl even en liepen , de handen
tevreden op hun buiken in de sj erpen ges token, en
spraken over de bloemen. Enkelen, die weinig hadden
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gedronken , ver telden in ee n hoek van den tuin tot
elkander een paar ge beurd e scha nd alen. Maar in de
zaal waren de discussies weer begonnen, en nu heviger
hier en daar, onder de werking va n den wijn . D e
gezich ten gla nsden in eene zelfvoldane verdikking. De
oogen, kleiner en wateriger, zwomm en onbes temd er
zo nder zich te ves tigen in een rich ting. E n in het zijka mer tje, bij het bibliotheekj e, za t op de canapé, het
gezicht naar het plafond, de lij vige pas toor van O orsbeek, snorkend m et open mond, in een gezonde rust.
Na het openen der deur deed ieder ze zachtj es di cht,
eerbiedigend den slaap. In de zaal: - ' Dag, heer co nfrater!' - 'Dag H eeren .' - 'Laten we gaan! ' - 'H et wordt
tij d, wij moelen ook gaa n. Ik moet nog mijn brevier
bidden .' E n bonnetten op de hoofd en en sch udden van
handen.
D e gas th eer stelde aan de vier of vijf overge blevenen
voor een kaartj e te leggen en nog een Oeschj e te drinken .
- 'D at zullen we doen .' En zij kaartten tot laa t in den
avond en gingen in het donker naar huis, onzich tbaar
ruischend in hun sou tanen, terwijl de sigaren glomm en
als roode sterren op de eenzame wegen.
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