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Miekie 

 

In november 2017 betrad ik een stadsvilla in Amsterdam Oud-Zuid met het door 

mij samengestelde boek De burgemeester, niet eerder gebundelde teksten van 

Frans Erens, zonder te bevroeden waar mijn visite aan zijn nicht Miekie toe zou 

leiden.  

De gelijkenis trof me, was onmiskenbaar, voor wie foto’s van de oude                                           

Schaesbergenaar kent: hetzelfde kleine, frêle postuur, dezelfde gelaatstrekken 

en scherpe neus, een onmisbare wandelstok. Miekie Schoenmaeckers-Erens, 95, 

bleek over haar op 5 december 1935 te Houthem overleden oom, wiens 

geboortehuis De Kamp ook het hare was, te kunnen vertellen alsof ze zojuist nog 

zijn hand had gedrukt. Het bleef niet bij één visite. Urenlange praatsessies 

volgden, terwijl Cilia Erens, kleindochter van Frans Erens’ broer, de hagiograaf 

Emile, er geluidsopnamen van maakte. Frans Erens kwam tot leven, daar in die 

villa, en het werd er druk: de letterkundigen Dick van Halsema, Lucien Custers 

en Bernard Asselbergs, zoon van Willem Asselbergs alias Anton van Duinkerken, 

wilden er getuige van zijn, want zo dichtbij de schrijver van Vervlogen jaren 

geraakten ze nooit meer.  

Tijdens de gesprekken met Miekie bleek dat er veel reeds over Frans Erens is 

geschreven, maar vooral ook veel niet. Met name zijn Parijse tijd was nog in 

nevelen gehuld. Juist die in het volle licht te stellen, is een belangrijk doel van 

het voorliggende onderzoek.    

Miekie overleed onverwacht op 16 juli 2018.                                            

Dit boek is opgedragen aan haar.   

Schaesberg, 2021          Jean Frins



 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Frins en Miekie Schoenmaeckers-Erens 

Foto (uitsnede) gemaakt door Cilia Erens, 20 juni 2018
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1 – Introductie 

 

1.1 Frans Erens (1857-1935)       

 

Frans Erens (Schaesberg, Huize De Kamp 1857 – Houthem Sint Gerlach 1935) 

staat in de Nederlandse literatuurgeschiedenis bekend als ‘de Limburgse 

Tachtiger’ die binnen de Beweging van Tachtig op grond van zijn zuidelijke 

afkomst, katholieke geloof en internationale vorming een geheel eigen plaats 

inneemt. Op 9 december 1884 treedt hij toe tot Flanor, de Amsterdamse 

vereniging van letterkundig geïnteresseerden die geldt als de bakermat van de 

Tachtigers. Tevoren heeft hij als rechtenstudent in Parijs actief deelgenomen aan 

de opgang van de symbolisten, die het naturalisme van Zola willen aflossen. 

L’oncle parisien, de Parijse oom, zoals zijn veelal jongere bentgenoten hem 

noemen, 1  raakt in Amsterdam niet moe zijn dan nog naar het naturalisme 

neigende mede-Tachtigers de finesses bij te brengen van de nieuwste literaire 

stroming. Ook laat hij zich kennen als een moderne schrijver die elementen van 

de nieuwste literatuur incorporeert in zijn experimentele literaire teksten. Zo 

wordt hij binnen Tachtig tot ‘een figuur van het eerste plan als wegbereider’, 

zoals Israël Querido hem karakteriseert.2      

 Het tot dusverre verrichte Nederlandse onderzoek naar Frans Erens heeft 

de focus steeds gelegd op diens rol binnen Tachtig, waarbij zijn postuum 

verschenen autobiografie Vervlogen jaren (1938) algemeen als weliswaar niet 

feilloze, maar niettemin centrale bron van kennis van zijn relatie tot de leden van 

die beweging wordt beschouwd. Omdat deze terugblik in het laatste kwart van 

zijn leven tot stand komt en ook ruime aandacht besteedt aan zijn afkomst, 

vormen juist de Limburgse levensavond en jeugd van de schrijver ook al vaker 

beploegde onderzoeksterreinen. Zijn Parijse periode daarentegen wordt in het 

onderzoek wel aangestipt, maar alleen de Fransen Brachin en Castex gaan er in 

1960 in hun Un Hollandais au Chat Noir iets uitvoeriger op in – al vormt een 

Franse vertaling van de betreffende passages uit Vervlogen jaren ook bij hen toch 

de hoofdmoot.                         

                                                           
1 Volledige Briefwisseling Willem Witsen [dbnl], brief Tideman aan Witsen, 20 mei 1892. 
2 Querido 1924: 40. 
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Frans Erens maakt in de drie jaren dat zijn verblijf in Parijs duurt, van 1881 tot en 

met 1883, in een verbazend tempo naam in kunstenaarskringen, eerst in het 

Quartier Latin, later in de Chat Noir, het legendarische etablissement in 

Montmartre, waar in die dagen revolutionaire kunst tot stand komt. Hij raakt 

bevriend met alle hoofdrolspelers: Barrès, Cros, Moréas, Rollinat en tal van 

anderen. En dezen omarmen de enige Nederlander in hun midden, maken een 

werkwoord van zijn naam en portretteren hem in een roman. Erens is de eerste 

Nederlandse schrijver van zijn generatie die in Parijs neerstrijkt en hij zal de enige 

blijven die er daadwerkelijk wordt geaccepteerd.     

 Vanzelfsprekend is het succes van Erens’ verblijf in Parijs geenszins. Mijn 

onderzoek heeft tot doel om een antwoord te formuleren op de vraag hoe dat 

succes kan worden verklaard. De in een van katholicisme doordesemd, landelijk 

Zuid-Limburgs milieu gevormde Frans Erens moet bij de jonge (aspirant-) 

kunstenaars in de Franse metropool de juiste snaar hebben getroffen, zoveel is 

duidelijk. Dat zal samenhangen met de manier waarop hij zichzelf presenteerde 

in de ruimste zin van het woord, oftewel: met zijn zelfpresentatie.  

 

1.2 Centrale onderzoeksvraag  

 

Bijgevolg luidt de centrale vraag van dit onderzoek: welke elementen 

constitueren de zelfpresentatie die Erens in zijn Parijse jaren ─ en daarop 

aansluitend bij zijn entree in Amsterdam ─ laat zien en hoe reageren zijn 

tijdgenoten daarop? 

 

1.3 Theorie: Zelfpresentatie bij auteurs 

 

Zelfpresentatie (ook wel: posture, front, self-fashioning) is een fenomeen dat de 

laatste twintig jaar met name in verband met auteurs en schrijverschap in de 

aandacht staat bij literatuurtheoretici. Toonaangevende internationale namen 

zijn de Amerikaanse literatuurhistoricus Stephen Greenblatt, de Franse 

literatuursocioloog Alain Viala en diens Zwitserse vakgenoot Jérôme Meizoz. 
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Binnen Nederland verdiepte Gillis Dorleijn zich als een van de eersten in dit 

fenomeen.           

 Bij zelfpresentatie gaat het om het beeld dat iemand afgeeft aan de 

buitenwereld, niet om wat hij/zij denkt, voelt of wil. En ook niet om in hoeverre 

hij/zij ‘echt’ zo is. Daar krijgen we nooit zicht op en bovendien is er niet zoiets als 

een wezenlijk ‘zelf’.        

 Zelfpresentatie is niet iets wat bij een individu alleen van binnenuit komt, 

maar een wisselwerking van impulsen van buiten naar binnen en van binnen 

naar buiten. Greenblatt ziet de mens als een cultureel artefact dat blootstaat aan 

door de cultuur/maatschappij gegeven controlemechanismen. Je behoort je in 

een bepaalde context op een bepaalde manier te gedragen. De mens die deze 

sociale plicht negeert, of zich er te weinig aan conformeert, wordt op enigerlei 

manier gestraft of heel soms beloond. Frans Erens zal dit in Parijs zelf ervaren. 

Cultuur (de maatschappij) stuurt ook aan op verandering en verandering wordt 

door dezelfde cultuur (de maatschappij) tegelijk ook weer bewaakt. 

Zelfpresentatie is binnen dat dynamische spanningsveld steeds het resultaat van 

een ‘onderhandeling’, Greenblatt spreekt van ‘negotiation’, tussen individu en 

cultuur. Van buitenaf is het de maatschappij die een bepaalde zelfpresentatie 

eist waaraan iemand, bewust of onbewust, gaat voldoen. Van binnenuit is er de 

drang om zich op een bepaalde manier naar buiten toe gestalte te geven. 

Daardoor wordt bijvoorbeeld de ene zoon van het gezin Erens ingenieur, een 

andere anjerkweker en weer een volgende priester. De kwestie van de mate van 

individuele en culturele afhankelijkheid keert in de theorieën over 

zelfpresentatie telkens terug wanneer de onderzoekers proberen in hun 

theorieën ruimte te scheppen voor het flexibele samenspel tussen individu en 

collectief. De beweging werkt twee kanten op maar het is moeilijk in concrete 

gevallen te bepalen waar de impuls precies vandaan komt.   

 Bij zelfpresentatie spelen altijd modellen een rol aan de hand waarvan 

iemand zich bewust of onwillekeurig gaat modelleren; bij een auteur zijn dit vaak 

bestaande auteursmodellen, dat van de poète maudit bijvoorbeeld. Een ander 

auteursmodel is dat van ‘de geboren kunstenaar’ met daarbinnen de 

kenmerkende elementen: rusteloos, met wisselende stemmingen, vol 

onbestemd en onvoldaan verlangen, nerveus, bohémien, geld niet achtend. 

Overeenkomstig dit model toont bijvoorbeeld Couperus (1863-1923) zich in zijn 

feuilletons aan zijn lezers.             
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We mogen niet buiten beschouwing laten dat auteurs zich buiten het literaire 

veld kunnen bewegen. Zij bekleden mogelijk ook andere sociale posities, 

bijvoorbeeld als arts (Frederik van Eeden), als ambtenaar of als advocaat. Of ze 

worden aangetrokken door andere sociale domeinen zoals de wereld van het 

theater, van de film of van de jetset. Die posities bepalen eveneens de 

zelfpresentatie, doordat ze een model, anders dan dat van een schrijver, kunnen 

aandragen dat voor de auteur als navolgenswaardig concept kan dienen. Zo zag 

Mina Kruseman (1839-1922) zich in de eerste plaats als zangeres, ofschoon ze 

succesvol was als romanschrijfster. In haar self-fashioning als schrijfster voegde 

ze elementen uit het model van de operazangeres.     

 Het beeld van een auteur in de publieke ruimte ontstaat door de indruk 

die zijn self-fashioning, bedoeld of onbedoeld, afgeeft. Deze self-fashioning van 

een auteur kunnen we proberen te construeren aan de hand van tekstuele 

(discursieve) en niet-tekstuele (niet-discursieve) bronnen.3 Wat de auteur zelf 

aan literatuur in brede zin 4  bijdraagt is het discursieve aspect van 

zelfpresentatie. Dat verschijnt in de woorden, zinsstructuren, metaforen en 

plotwendingen die het werk van een auteur kenmerken, waarbij zogeheten 

‘parallelle vindplaatsen’, herhalingen en variaties op die herhalingen binnen het 

oeuvre, bijzondere aandacht verdienen. 5  Daarnaast is de manier waarop de 

auteur zich buiten zijn eigenlijke werk om in het literaire veld gedraagt bepalend. 

Die vormt het niet-discursieve aspect van zelfpresentatie. De bedoelde 

gedragingen beslaan een ruim scala: gestiek en mimiek behoren ertoe, maar 

evenzeer haardracht, kledingkeuze, eet- en drinkgewoonten, raskenmerken, 

eventueel een pseudoniem, ja zelfs het decor waarin een schrijver zich beweegt: 

de inrichting van diens woonomgeving en soms ook nog een verplaatsbare, met 

de schrijver meereizende entourage.6  Juist deze componenten winnen vanaf de 
                                                           
3 Bongers 2011: 5, 6, 12; Rovers 2012: 35; Kemperink 2013: 375-378, 387-389; Vaessens 

2013: 418, 419; Kemperink 2014: 281-284; Burnautzki 2018: X, 12. 
4 Rovers (2012: 36) beperkt die ‘brede zin’ tot romans, gedichten, toneelstukken, essays, 

columns en vertalingen maar Kemperink (2013: 380) rekent hiertoe ook niet-creatief werk 

en noemt beschouwingen, interviews en brieven als voorbeelden daarvan. Ik stem in met 

Kemperinks ruimere afbakening. 
5 Sergier (2017: 193) breidt dit nog uit met de kennis waarvan de verteller getuigt, diens 

stijl, argumentatie en toon en hanteert voor dit alles ‘ethos’ als overkoepelende term. 
6 De discursieve en niet-discursieve aspecten samen noemt Sergier in navolging van 

Meizoz ‘postuur’ (2017: ibidem).  
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tweede helft van de negentiende eeuw aan belang, wanneer de fotografie op 

grote schaal verbreiding vindt en nieuwe visuele media hun intrede doen. De 

auteur fungeert vanaf dan als metonymia voor een waardevol oeuvre én als 

merknaam van een boek dat als economisch goed wordt verhandeld. Hij wordt 

hierdoor genoodzaakt een, bij voorkeur consistente, publieke presentatie van 

zichzelf te laten zien. De auteur moet zich verder tonen in zijn eigenheid om te 

kunnen concurreren met andere auteurs. Maar tegelijk knoopt diens 

zelfpresentatie aan bij die van andere schrijvers, contemporaine zowel als 

vroegere. Die fungeren dan als mogelijke modellen aan de hand waarvan een 

schrijver zich kan gaan vormen.       

 Doordat zelfpresentatie tegelijkertijd bewust en onbewust (onwillekeurig) 

geschiedt, heeft iemand zijn of haar zelfpresentatie nooit helemaal in eigen 

hand. Daardoor kunnen er dingen misgaan, bijvoorbeeld doordat een auteur 

onbedoeld tegen het heersende beeld van hem ingaat. Toen de tevoren altijd tot 

in de puntjes gesoigneerde, deftige Couperus zich in zijn laatste levensjaar 1923 

overeenkomstig de mode ging vertonen in sportieve knickerbockers, werd dat 

geïnterpreteerd als slonzigheid, welhaast decorumverlies, in plaats van als 

onderdeel van zijn nieuwe imago als buitenman. Het door hem waarschijnlijk 

beoogde positieve (verjongings-)effect had zijn nieuwe kostuum dus niet op pers 

en publiek, integendeel.7        

 Het hierboven geschetste instrumentarium van discursieve en niet-

discursieve bronnen heb ik ingezet bij mijn onderzoek naar Erens’ self-

fashioning. Ik licht ze in de volgende paragraaf nader toe. 

 

 

 

 

                                                           
7 Meizoz 2007: 20, 25, 31, 189; Rovers 2012: 34, 36; Dorleijn 2013: 84-86; Kemperink 2013: 

379-381, 395, 396; Kemperink 2014: 280, 281; Sergier 2017: 194; Burnautzki 2018: 4, 12; 

Van Zoggel 2018: 27. 
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1.4 Onderzoeksmethode en -corpus en positionering                                           

ten opzichte van eerder onderzoek  

 

Het uitgangspunt voor een (deel)biografie over Frans Erens vormt diens al 

genoemde autobiografie. Daar kleven wel bezwaren aan. Vervlogen jaren is het 

werk van een bejaarde man die onder fysieke kwalen gebukt gaat, teleurgesteld 

is in zijn loopbaan, die huwelijkse spanningen moet zien te temperen en op 

vredigere conjugale momenten zijn avontuurlijke jeugd opbiecht aan zijn eigen 

echtgenote, terwijl een aantal betrokkenen nog in leven is. Hij houdt daarbij ook 

nog rekening met het lezerspubliek en de redactionele richtlijnen van de kranten 

en tijdschriften waarin hij zijn herinneringen als feuilleton laat verschijnen:             

De Gemeenschap, De Maasbode, De Nieuwe Gids, De Tijd en Nu. Dat alles kon 

niet anders dan zijn weerslag hebben zowel op wat hij vertellen kon of wilde 

alsook op de structuur van het resultaat, dat mank gaat door fouten in de 

chronologie en letterlijk herhaalde passages. Vervlogen jaren ligt voorts in drie 

aanzienlijk van elkaar verschillende edities voor (1938, 1958, 1989), die 

onderscheiden vormgegeven varianten kenden (1938, 1940, 1982), en een 

definitieve of volledige editie ontbreekt. Erens waarschuwt zijn mogelijke 

toekomstige biograaf als het ware zelf al op voorhand, het eerst in 1925 in De 

Gids:   

‘Hoe gemakkelijk ook schijnt het opteekenen van eigen levenservaringen, 

d.w.z. het weergeven van het gebeurde met de volle oprechtheid, het 

heeft zijne moeilijkheden. Zelfs hij, die zich voorneemt zijne 

levensherinneringen niet te publiceeren in druk, zal niet zoo gauw, ook 

voor zich zelf, tot harde oprechtheid vervallen. De meeste menschen 

verbloemen en verontschuldigen niet alleen voor anderen hunne fouten 

en tekortkomingen, maar zij doen dit ook voor zich zelven. Zij willen niet 

zich in den spiegel zien, zij willen de trekken hunner leelijkheid niet weten 

en trachten die te verdoezelen.’8  

Vervolgens doet hij dat nogmaals in hetzelfde tijdschrift in 1929:  

                                                           
8 Erens 1925: 428. 



 

17 
 

‘Kan men een schrijver er van beschuldigen zijn eigen natuur geen geweld 

aan te doen? Al weet hij, dat hij alleen voor zich zelf opschrijft, dat het 

hem gemakkelijk zal vallen het opgeschrevene voor anderen geheim te 

houden, dan nog is het een groote overwinning zijn zwakheden en 

slechtheden te formuleeren, want iemand die zoo iets doet, pleegt geweld 

aan zijn eigen ziel.’9  

Het zijn regels die herinneren aan wat we lazen over zelfpresentatie: hoe iemand 

‘echt’ is blijft voor anderen altijd versluierd, in wezen ook voor de persoon zelf. 

Erens noteert elders: ‘Alle biografische kennis is slechts benaderend; op 

volledigheid kan zelden aanspraak worden gemaakt.’10 Met die relativerende 

wenk in het achterhoofd ben ik voor mijn eigen verhaal uitgegaan van de 

nieuwste editie van Vervlogen jaren, bezorgd door Harry G.M. Prick (1989), 

waarnaar ik in dit boek verwijs als ‘Erens 1989’. Deze biedt namelijk de 

volledigste annotaties, waarin ook de op moment van verschijnen nieuwste 

stand van de kennis over de persoon Erens zijn neerslag vindt. Daarbij heb ik met 

de door mij genoemde beperkingen rekening gehouden. Zo was het, 

bijvoorbeeld, zaak Erens’ chronologie in overeenstemming te brengen met de 

ware loop van de geschiedenis en heb ik Erens’ weergave van gebeurtenissen 

overal waar dat mogelijk was gecontroleerd aan de hand van andere bronnen.

 Erens’ zelf verwoorde visie op het kunstenaarschap destilleer ik uit zijn 

bijdragen aan krant en tijdschrift en uit zijn literaire teksten uit de jaren 1886-

1893. Hun bescheiden aantal maakt het mij mogelijk, alle teksten van Erens uit 

deze periode bij mijn onderzoek te betrekken. Daarnaast betrek ik hierbij zijn 

correspondentie, voor zover die laatste althans toegankelijk is.  

 Want van Frans Erens zijn veel privédocumenten bewaard gebleven. Niet 

slechts correspondentie, maar bijvoorbeeld ook rekeningen van cafés en 

restaurants, bidprentjes en visitekaartjes van zijn talrijke relaties: hij gooide 

nagenoeg niets weg. Maar voor eerdere onderzoekers is de beperkte 

toegankelijkheid van Erens’ rijke privéarchief een probleem gebleken. Meer dan 

                                                           
9 Erens 1929(e): 244. 
10 Erens 1925(e): 16. Dezelfde mogelijke beperkingen van de (auto)biografie noemt ook 

Jan Fontijn, die in de essaybundel Broeders in bedrog reflecteert op zijn ervaringen als 

biograaf van Tachtiger Frederik van Eeden (1997: 17, 47, 63). Sergier refereert aan Fontijns 

bundel en bepleit dat een biograaf kritisch omgaat met de rond een auteur reeds 

bestaande beeldvorming (2017: 188, 189, 191-193).  
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eens leidde die tot een afzien of voortijdig staken van een biografisch onderzoek 

naar Erens. 11  Ook mijn verzoek tot inzage van het zich thans te Nijmegen 

bevindende archief werd door de huidige beheerder Andries Munnichs niet 

gehonoreerd. Mijn contact met de erfgenamen Erens en Van Duinkerken 

gepaard aan het gegeven dat ik mij thuis weet zowel in Erens’ geboorteplaats, in 

de streek waarin hij opgroeide alsook in Parijs, bleek echter andere eerder 

gesloten gebleven (archief-)deuren te helpen openen. Daarachter scholen 

documenten die de beschrijving van Erens’ zakelijke gangen kleuren en die 

inzicht geven in wat hem zoal bezighield op persoonlijk vlak; alles bijeen de 

nodige informatie die in zijn autobiografie of in eerder aan hem gewijde 

publicaties onvermeld bleef. Verder verzamelde en analyseerde ik Erens’ 

tweewekelijkse bijdragen aan het Algemeen Nederlandsch Studentenblad 

Minerva. Zij maakten samen met zijn niet eerder verzamelde bijdragen aan De 

Limburger Courier een nauwkeurig nagaan van Erens’ Parijse gangen mogelijk. 

Ook verduidelijkten deze wat hem interesseerde en wat hij in elk geval voor zijn 

lezerspubliek de moeite van het vermelden waard vond.    

 De roman Gendelettre van Erens’ Parijse vriend Paul Belon bood me een 

even intieme als unieke, en wederom niet eerder bij onderzoek naar Erens 

betrokken weergave van diens toenmalige zelfpresentatie op het niet-

discursieve vlak. Erens stond namelijk model voor het titelpersonage, André 

Morand. Diens manier van bewegen, praten, zich kleden, enzovoorts, een geheel 

van niet-discursieve elementen van diens zelfpresentatie, heeft de auteur 

ontleend aan Erens zelf. Voor wie ‘Erens in Parijs’ wil onderzoeken, vormt 

Gendelettre dan ook een must. In dat ene titelwoord, waarvan het Nederlandse 

equivalent ‘lettré’ luidt, een man van de letteren, ligt alles besloten wat Erens 

wou uitstralen en wilde worden in Parijs. Geen titel leek mij om die reden 

passender voor mijn boek. Andere niet-discursieve bronnen die ik bij mijn 

onderzoek betrok zijn foto’s van Erens.      

 Ten slotte is er de literaire wereld waar Erens deel van uitmaakt. Eigenlijk 

is er sprake van twee werelden. Erens participeert immers in twee landen aan 

literaire ontwikkelingen; een schets van de stand van zaken in beide literaturen 

kan derhalve niet achterwege blijven, opdat duidelijk wordt hoe het individu 

Erens zich tot die ontwikkelingen verhoudt en in welke werelden Erens zich 

begeeft. Daarom verdiep ik mij ook in het literaire veld van zowel Frankrijk als 

                                                           
11 Zo bleek uit mededelingen van Sander Bink en Fokas Holthuis. 
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Nederland omstreeks 1880. Ik doe dit grotendeels op basis van secundaire 

literatuur. 

 

1.5 Afbakening onderzoeksperiode                           

 

Wanneer Erens in januari 1881 in Parijs arriveert, zonder kennissen ter plaatse, 

zonder aanbevelingsbrieven op zak, torst hij wel een stevige bagage uit zijn 

eerdere, vormende levensjaren met zich mee, die achtereenvolgens op het 

landgoed van zijn ouders, op de katholieke kostscholen Saint-Louis en Rolduc en 

aan de rechtenfaculteiten van Leiden en Bonn gestalte kreeg. De persoon die 

Erens in januari 1881 is, kan daar niet los van worden gezien, reden waarom ik 

die vormende jaren bij mijn onderzoek betrek. Hoe Erens zijn in Parijs opgedane 

ervaringen, literaire inzichten en contacten inzet bij terugkomst in Nederland, 

leren de jaren 1884 en 1885. In die jaren maakt hij zijn entree binnen Flanor en 

participeert hij als lid van dat gezelschap actief in de wordingsgeschiedenis van 

De Nieuwe Gids, het tijdschrift waarvan het eerste nummer in oktober 1885 

verschijnt. Bijgevolg bestrijkt mijn biografisch onderzoek Erens’ levensjaren van 

1857 tot en met oktober 1885. Daarbinnen leg ik de nadruk op zijn Parijse verblijf 

in de jaren 1881-1883. Poëticaal maakt Erens in de jaren 1886 tot en met 1892 

voorafgaand aan het verschijnen van zijn debuutbundel Dansen en Rhytmen 

(1893) een ontwikkeling door. Die schets ik in het negende hoofdstuk, waarbij ik 

biografische feiten uit die jaren alleen nog ter sprake breng wanneer zij verband 

houden met Erens’ poëticale denkbeelden. Een beschrijvende analyse van 

Dansen en Rhytmen besluit het onderzoek. Met Sergier ben ik van mening dat 

een dergelijke beschrijving binnen deze studie onontkoombaar is om er, zoals 

Sergier schrijft, ‘een zinvol geheel van te maken’. Uiteindelijk schuilt in Erens’ 

literaire werk immers wat Sergier noemt de ‘raison d’être’ voor een biografisch 

onderzoek naar deze schrijver.12 Bovendien is het in het kader van de centrale 

onderzoeksvraag van belang de vernieuwende aspecten van de bundel voor het 

voetlicht te brengen, want zij vormen de wezenlijkste discursieve elementen van 

Erens’ self-fashioning als moderne, vooruitstrevende auteur. 

                                                           
12 Sergier 2017: 198. 
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1.6 Hypothesen 

 

Ik veronderstel dat Erens’ welslagen in Parijs in ieder geval steunt op:  

(1) zijn beheersing van het Frans in woord en geschrift op het niveau van een 

moedertaalspreker;         

(2) het gegeven dat hij vanaf zijn prilste jeugdjaren door zijn ouders in contact is 

gebracht met hoogwaardigheidsbekleders (adel, bestuurders, geestelijken) 

maar evenzeer met knechten en boeren, wat maakt dat hij zich ‘weet te 

gedragen’ naar gelang het sociale gezelschap waarin hij zich geplaatst ziet en zich 

zonder enige gereserveerdheid, allerminst bleu, kan presenteren;  

(3) zijn belezenheid: hij kent de klassieken en de klassiekers uit de Europese 

literatuur en weet daar naar believen uit te citeren, maar is ook al voor zijn gang 

naar Parijs bekend met de nieuwste ontwikkelingen op literair gebied, juist ook 

binnen Frankrijk;  

(4) en niet in het minst zijn ambitie om actief aan de literaire ontwikkelingen in 

Frankrijk deel te nemen, een ambitie die zo onweerstaanbaar sterk is, dat hij 

zonder vooraankondiging aan zijn naasten de sneltrein neemt naar Parijs.  

 

Mijn onderzoek laat zien hoe deze vier zaken terugkomen in Erens’ doen en laten 

en hoe hij eenmaal in Parijs aan deze vierledige uitgangspositie een praktisch 

vervolg geeft. 

 

1.7 Deelvragen 

 

In mijn levensverhaal van Frans Erens worden de volgende vragen beantwoord:  

(1) Welke rol speelt zijn geloofsovertuiging in Erens’ handelen? 

(2) Welke standpunten neemt hij in ten opzichte van maatschappij en politiek? 

(3) Hoe krijgt zijn Parijse netwerk gestalte, in welke volgorde bouwt hij dat op, 

hoe bouwt hij het uit en hoe onderhoudt hij het na zijn vertrek uit Parijs? 

(4) Welke kwesties behandelt hij in zijn journalistieke bijdragen als 

correspondent en hoe bespreekt hij deze? 
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1.8 Relevantie van dit onderzoek 

 

Dit onderzoek vult allereerst een lacune in de kennis over Erens’ levensjaren 

voorafgaand aan zijn toetreding tot Flanor en het verschijnen van De Nieuwe 

Gids. Het brengt in kaart langs welke wegen deze Tachtiger zijn kennis over de 

nieuwste literaire ontwikkeling, het symbolisme, opdeed aan de bron ervan: 

Parijs. Daarnaast betekent het een aanvulling op het literatuursociologische 

onderzoek naar zelfpresentatie onder Nederlandse auteurs voor zover het hier 

gaat om een casus die raakt aan twee literaturen op een cruciaal moment in de 

literatuurgeschiedenis van beide landen, Frankrijk en Nederland. 

 

1.9 De opzet van dit boek                

 

In het tweede hoofdstuk bied ik een korte schets van hoe het concept van de 

kunstenaar zich rond 1880 ontwikkelt en welke poëticale veranderingen dan 

ingang vinden in Frankrijk en Nederland. Zo wordt duidelijk in welke dynamiek 

Frans Erens een rol zoekt voor zichzelf. Om meer begrip te krijgen voor de 

persoon Erens is het van belang zicht te hebben op het milieu waaruit hij 

voortkomt en op de vormende jaren die aan Parijs voorafgaan. Daaruit volgen 

namelijk nog twee andere sociale posities waarin hij zich bevindt en die elk om 

een andere zelfpresentatie vragen. Hij koestert niet alleen literaire aspiraties 

maar is ook de oudste zoon in een Zuid-Limburgse familie die sinds twee 

generaties bezig is aan een sociale opmars, en daarmee de stamhouder, op wie 

de voortzetting van die opgang van het geslacht Erens wordt geprojecteerd. 

Verder is Erens (rechten)student, voorafgaand aan Parijs eerst in Leiden, 

vervolgens korte tijd in Bonn. Die rollen brengen weer andere verplichtingen en 

verwachtingen met zich mee en vragen elk om eigen roleigenschappen. Zo 

ontstaat een spanningsveld. 13  Frans Erens’ Limburgse afkomst stel ik in 

hoofdstuk drie aan de orde; zijn vormingsjaren met inbegrip van het begin van 

zijn studie in de eerste paragraaf van hoofdstuk vier.            

                                                           
13 Dorleijn 2013: 85; Kemperink 2013: 375, 376, 381-384. 
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Dat hoofdstuk vervolgt in paragraaf twee met de Nederlandse generatiegenoten 

die in Erens’ voetstappen treden en ook de gang naar Parijs maken, maar zonder 

er grond onder de voeten te krijgen: Couperus, Van Deyssel samen met Van der 

Goes en Van Eeden. Aan dit kwartet laat ik Conrad Busken Huet als in Parijs 

woonachtige Nederlander uit een eerdere schrijversgeneratie voorafgaan, niet 

in het minst omdat Frans Erens in Parijs met Huet kennis maakt.  

 Het geven van een uitvoerige beschrijving van Erens’ Parijse jaren is een 

noodzakelijke voorwaarde om te komen tot een beantwoording van de centrale 

onderzoeksvraag. Aan elk van de drie jaren wijd ik dan ook een afzonderlijk 

hoofdstuk, de hoofdstukken vijf (1881), zes (1882) en zeven (1883). In hoofdstuk 

zeven confronteer ik de biografische gegevens van Erens met de roman 

Gendelettre. Ik meen aannemelijk te maken dat André Morand, de 

hoofdpersoon van dat boek, kan worden beschouwd als een verbeelding van 

Frans Erens. Gendelettre biedt de lezer daarmee behalve een weergave van 

Erens’ zelfpresentatie ook een interpretatie daarvan door een ooggetuige. 

 In hoofdstuk acht werk ik uit hoe Erens’ Parijse bagage hem helpt bij het 

verkrijgen van een eigen positie binnen de Tachtigers. Het negende hoofdstuk 

poogt Erens’ poëtica te reconstrueren en positioneert die ten opzichte van de 

poëtica van zowel Tachtig als van die van de Parijse symbolisten. Hoe Erens’ 

poëtica in zijn debuutbundel gestalte kreeg, volgt uit de analyse van Dansen en 

Rhytmen, die de hoofdmoot uitmaakt van dit negende hoofdstuk. Hoofdstuk tien 

biedt de uit dit onderzoek voortvloeiende conclusies, gevolgd door een 

samenvatting in het Engels. Bijlagen, een bibliografie en personenregister, 

informatie over de auteur en stellingen completeren dit boek.
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2 – Het kunstenaarschap rond Tachtig 

 

In de periode waarin Frans Erens toetreedt tot Flanor is de literatuur in 

Nederland aan het veranderen. In het proza doet het uit Frankrijk overwaaiende 

naturalisme zijn intrede, in de poëzie verschijnen de sonnetten van Perk. Deze 

ontwikkelingen stel ik in dit hoofdstuk aan de orde, respectievelijk in de 

paragrafen twee en drie. Ook het maatschappelijke of institutionele kader 

waarbinnen schrijvers zich bewegen, verandert. Dat kader, het zogeheten 

‘literaire veld’, schets ik in de eerste paragraaf, zodat duidelijk wordt in welke 

dynamiek Erens een plaats zoekt voor zichzelf. 

 

2.1 Het literaire veld in ontwikkeling 

 

Het was de Franse cultuursocioloog Pierre Bourdieu (1930-2002) die in de jaren 

zestig voor het eerst van een ‘literair veld’ gewaagde. Dat zou in de maatschappij 

bestaan naast bijvoorbeeld het economische, politieke en sociale veld.1 Binnen 

dit eigen maatschappelijke veld van de literatuur laten zich drie domeinen 

onderscheiden. Het gaat daarbij om het domein van de materiële productie, met 

de instituties auteurs, uitgevers, prijzen alsmede – in Nederland vanaf omstreeks 

1900 – belangenverenigingen en subsidie-instellingen; het domein van de 

distributie, met de instituties boekhandels, salons/leesgezelschappen en 

bibliotheken en voorts het domein van de symbolische productie, met daarin de 

instituties van critici (pers) en onderwijs.2 Deze domeinen staan met elkaar in 

een wisselwerking en gedrieën staan zij tegenover het lezerspubliek.3  

 Bourdieu stoelt zijn verhaal op de positiebepalingen van enkele 

negentiende-eeuwse auteurs die zichzelf succesvol wisten neer te zetten als 

                                                           
1 Van Bork en Laan 2010: 35, 36. 
2  Met symbolische productie wordt hier bedoeld: niet-materiële productie; wat de 

genoemde instituties ‘produceren’ is beeldvorming bij de door hen 

besproken/behandelde literatuur (Van Bork en Laan 2010: 36, 38). 
3 Dorleijn en Van Rees 2006: 32, 33. 
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volkomen onafhankelijk. Startpunt en -plaats van zijn theorie is het Frankrijk van 

midden negentiende eeuw. Er zijn daar op dat moment twee invloedrijke 

groepen actief in de literatuur: een groep politiek radicale beroepsschrijvers (de 

‘bohémiens’) die het schrijven combineert met een regulier beroep, zich 

onderwerpt aan de commerciële markt en zich afzet tegen de burgerlijke 

structuren staat tegenover een groep minder radicale auteurs, die voor zijn 

broodwinning van een burgerlijk mecenaat afhankelijk is. Volgens Bourdieu 

wordt autonomie in de literatuur geïntroduceerd wanneer enkele Franse 

auteurs zich nadrukkelijk buiten deze twee groepen gaan positioneren. Hij stelt 

dat auteurschap autonoom en daarmee modern wordt wanneer 

beroepsschrijvers de economische mechanismen achter hun arbeid gaan 

maskeren – wanneer ze zich dus autonoom opstellen tegenover niet alleen 

mecenassen, maar ook tegenover de markt. In Les règles de l’art (De regels van 

de kunst, 1992) specificeert hij dat proces zoals het in Frankrijk rond 1850 

plaatsvindt. Met de schrijvers Gustave Flaubert en Charles Baudelaire doet daar 

dan een nieuwe literaire figuur zijn intrede: de schrijver die leeft voor en van de 

literatuur, maar die zijn gezag ontleent aan de posture dat hij helemaal buiten 

het economische veld staat. 4  Deze literaire figuur positioneert zich als 

onafhankelijke intellectueel en claimt zo een nieuwe, autonome positie voor de 

schrijver. Volgens Bourdieu verandert de literatuur in de slipstream van deze 

positionering sociologisch gesproken in een onafhankelijk ‘veld’, min of meer vrij 

van politieke, wetenschappelijke of juridische invloeden. Binnen dit veld 

ontwikkelt zich een groep schrijvers die een kleine lezersgroep hebben, maar een 

groot cultureel en intellectueel gezag weten te verwerven met hun zogezegd 

belangeloze poëticale praktijk. 5  Praktisch gezien hebben zij in een handvol 

gevallen de financiële mogelijkheden om de lezer en de markt te verachten, 

bijvoorbeeld dankzij een grote erfenis zoals in het geval van Flaubert. Maar ook 

wanneer zij niet op een financiële buffer kunnen terugvallen, ontkennen zij de 

waarde van economisch kapitaal. Tegenover het geld – de dominante 

kapitaalvorm – stellen zij hun culturele kapitaal, oftewel hun culturele smaak en 

competenties, die ze als een natuurlijke verworvenheid voorstellen. Het is dit 

bezit van cultureel kapitaal dat kunstenaars een gezaghebbende positie in de 

                                                           
4 Bourdieu 1994: 84, 85, 112; Kuitert 2002: 17, 18; Dorleijn en Van Rees 2006: 31; Lahire 

2006: 58, 66, 137, 139; Vaessens 2013: 82, 83, 85, 86.  
5 Bourdieu 1994: 84; Vaessens 2013: 80-82. 



 

25 
 

samenleving geeft. De kunstenaar wordt meer en meer gezien als een bijzonder, 

begaafd mens die uitstijgt boven de niet-kunstenaar. Kunstenaars willen 

voortaan origineel en expressief zijn en moeten dat binnen de nieuwe 

kunstopvatting ook zijn om als echte kunstenaars te worden erkend. In dit 

kunstbegrip ligt de nadruk dan ook op originaliteit, scheppingskracht en 

individuele smaak. Voordien werd juist hij die zich hield aan geldende 

(genre)regels en die bestaande modellen nabootste beschouwd als een goed 

kunstenaar. Maar dat type kunstenaar geraakt vanaf de jaren 1860 op het 

tweede plan. Het ontstaan van institutionele autonomie brengt daarmee ook het 

ontstaan van poëticale autonomie met zich mee. De van de ‘ware’ kunstenaar 

verlangde originaliteit geeft hem de vrijheid om zich te richten op het geijkt 

lelijke, immorele en lage. Waar dat voorheen in de kunst gemeden werd, krijgt 

het nu esthetische waarde als de kunstenaar het tot kunst weet te verheffen. Zo 

propageert Baudelaire dit ‘kwaad’ als zijn inspiratiebron in de alleen al om die 

reden taboedoorbrekende dichtbundel Les Fleurs du Mal (De bloemen van het 

kwaad, 1857). Behalve dit soort nieuwe inhoud ontstaan dankzij de poëticale 

autonomie ook nieuwe vormen, waaronder het, zoals we zullen zien, door Erens 

omarmde prozagedicht.6        

 Ondanks de grote invloed die Bourdieu heeft gehad en nog steeds heeft is 

er vanuit institutionele hoek ook wel kritiek geleverd op diens theorie. Bernard 

Lahires La condition littéraire (2006) laat door middel van een grootschalig 

onderzoek naar Franse auteurs zien dat er ook vandaag nog steeds maar weinig 

schrijvers zijn die werkelijk rond kunnen komen van hun literaire werk alleen. 

Velen hebben dan ook een baan buiten hun schrijverschap om.  

 Ook de Nederlandse literatuurwetenschapper Laurens Ham laat kritische 

geluiden horen over Bourdieus theorie. Hij ziet twee bezwaren. Ten eerste 

verwart Bourdieu volgens hem retorische strategieën van auteurs met 

historische ontwikkelingen. Kunnen Flaubert en Baudelaire, op wie immers de 

these is gebouwd dat de literatuur vanaf 1850 onderhevig is aan een 

autonomiseringsproces, inderdaad als autonoom worden gezien, vraagt Ham 

zich af.  Daarover bestaat geen consensus. Men blijft zoeken naar een beginpunt 

van de autonomiseringsontwikkeling en dat beginpunt wordt bijna altijd aan 

bepaalde, maar niet steeds dezelfde, auteursnamen gekoppeld.               

                                                           
6 De Deugd 1971: 3; Woodmansee 1994: 2, 7, 11; Heumakers 2015: 16, 17; Van Rooden 

2015: 7, 27, 28, 41, 42; Dorleijn, De Geest en Verstraeten 2017: 59. 
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Hams tweede punt van bezwaar is dat alle lineaire ontwikkelingsbeschrijvingen 

à la Bourdieu met elkaar gemeen hebben dat ze een moment vaststellen waarop 

de literatuur autonoom wordt met de implicatie dat ze dat daarna ook blijft.7 

Maar bijvoorbeeld in tijden van oorlog is het mogelijk dat de autonomie van de 

literatuur aan banden wordt gelegd, brengen Dorleijn, Grüttemeier en Korthals 

Altes hiertegen in.8 Verder zou er geen sprake zijn van een rechtlijnig proces. 

Oudere vormen van auteurschap blijven nog geruime tijd bestaan naast de 

nieuwe invullingen, stellen Dorleijn, De Geest en Verstraeten. Zij beschouwen de 

opkomst van de moderne auteur bovendien niet als een op zichzelf staand 

gegeven maar plaatsen deze tegen de achtergrond van een meer algemene 

individualiseringstendens die zich in de westerse cultuur vanaf de Renaissance 

in uiteenlopende socioculturele velden zou hebben doorgezet.9   

 Ham stelt in zijn proefschrift een alternatief model voor. Zijn model 

koppelt autonomie en self-fashioning in feite aan elkaar. Het beschouwt 

autonomie niet als een historische gegevenheid, maar als een retorische 

constructie waarmee een auteur zichzelf positioneert in zijn of haar omgeving. 

De omgeving bepaalt welke mogelijkheden een auteur heeft om die autonomie 

op te eisen, en welke strategieën passend of waardevol zijn. Maar deze 

strategieën vormen de omgeving ook: auteurs scheppen mogelijkheden waar 

latere schrijvers weer gebruik van kunnen maken. Autonomie fungeert bij Ham 

daarom als een discours, ingezet door spelers in het literaire veld. 10  Ham 

veronderstelt dat het opeisen van een autonome auteurspositie niet begrepen 

moet worden als een daad waarmee schrijvers zich radicaal distantiëren van de 

maatschappij, maar als een poging om een relatief onafhankelijke positie 

tegenover maatschappelijke en politieke vraagstukken in te nemen. Deze 

positionering is daarbij een performance die nooit tot een stabiele autonome 

positie leidt.11 Omdat autonomie in Hams visie functioneert als een discursieve 

constructie, moeten auteurs claims blijven leggen op een autonome positie om 

                                                           
7 Ham 2015: 14-16, 18, 19, 292. 
8 Dorleijn, Grüttemeier en Korthals Altes 2007: xvi. 
9 Dorleijn, de Geest en Verstraeten 2017: 83, 84. 
10 Ham 2015: 16, 20. Benoît Denis was hem met een vergelijkbare discoursopvatting voor 

(Denis 2007: 29; Dorleijn, Grüttemeier en Korthals Altes 2007: xx). 
11 Ham 2015: 294. Zo ziet dat ook Grüttemeier 2007: 176. 
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die werkzaam te laten zijn.12        

 Dorleijn en Van Rees beklemtonen in het verlengde hiervan dat het 

literaire veld altijd blijft ingebed in een breder cultureel veld dat zelf weer is 

ingebed in het maatschappelijke veld. Zo blijven er steeds banden bestaan 

tussen literatuur en maatschappij. De literatuur vervult in de maatschappij nog 

steeds de klassieke functies zoals identificatie, kennisverwerving en zingeving.

 Zij zetten verder uiteen hoe in Nederland vergeleken bij een land als 

Frankrijk een vertraging in het autonomiseringsproces heeft kunnen optreden. 

Nederland had minder inwoners en daardoor een kleiner potentieel 

lezerspubliek. Alleen al door die relatief kleine afzetmarkt kwamen institutionele 

kernorganisaties zoals uitgeverijen en de pers hier later tot opbloei dan in 

bijvoorbeeld Frankrijk, Engeland en Duitsland. De pers werd daarbij nog 

belemmerd door het zogeheten dagbladzegel, een vorm van belasting die 

kranten duur maakte en die pas in 1869 zou worden afgeschaft. Tegelijkertijd 

nam de geletterdheid pas in de jaren zestig een vlucht na de instelling van de 

H.B.S. in 1863; hoger onderwijs, nog een voor het literaire veld relevante 

institutie, was sindsdien niet langer alleen maar toegankelijk voor de elite. 

Bovendien werd literatuur(geschiedenis) toen een onderdeel van het curriculum, 

waar leesonderwijs eerder nog een uitgesproken niet-literair karakter had gehad. 

Leerlingen raakten – als toekomstige boekconsumenten – voortaan al in 

schoolverband vertrouwd met het verschijnsel literatuur. Los van dit alles was 

Nederland een nogal gesloten natie, zowel politiek (neutraliteit), economisch 

(trage industrialisering) als sociaal (weinig mobiliteit) en ontbrak een bruisende 

metropool van het kaliber Parijs, Londen of Berlijn. Ook daardoor vonden nieuwe 

culturele ideeën en praktijken traag ingang.13      

 Maar met de Tachtigers komt het autonomiseringsproces in Nederland 

alsnog op gang. Zij adopteren de autonome denkwijze om zichzelf strategisch in 

het literaire veld te positioneren. Voor hen geldt literatuur niet als een moreel, 

didactisch product maar als een allerindividueelste expressie. Het al vanaf de 

tweede helft van de achttiende eeuw vigerende genieconcept krijgt in hun 

                                                           
12 Ham 2015: 21, 49, 98, 298. 
13 Dorleijn en Van Rees 2006: 19, 24, 27, 28, 33, 35, 36; Dorleijn, De Geest en Verstraeten 

2017: 38. 
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poëtica een centrale plaats.14 De dichter zou, geniaal als hij is, gestuurd door zijn 

verbeelding werken van schoonheid kunnen scheppen. Die reflecteren iets 

hogers waar alleen de dichter bij weet te geraken, zo doen zij voorkomen. In de 

ogen van het publiek gaat de kunstenaar vanwege zijn aangeboren genialiteit en 

de daaruit voortkomende profetische gaven een eigen, hoge maatschappelijke 

positie bekleden. Daarvoor hoeft hij zich niet maatschappelijk op te stellen in de 

oorspronkelijke zin des woords – en dat doen de Tachtigers dan ook niet.15 De 

eerste jaren stuiten zij daarbij nog op verzet van de gevestigde orde; volgens 

Dorleijn boekt de aanvaarding van hun nieuwe, autonome presentatiewijze 

slechts geleidelijk progressie. Na een jaar of tien, vanaf omstreeks 1895, zijn 

evenwel grotere delen van het Nederlandse literaire veld ervoor gewonnen.16 

Erens herinnert zich over het jaar 1895: ‘De wind was gedraaid in het literaire 

Nederland, de zienswijze der Tachtigers was overal doorgedrongen en men vond 

zijn eigen stijl en manier van schrijven dikwijls in de couranten nagevolgd.’17 

 Een belangrijke stap op het institutionele vlak vloeit hieruit voort. Toen 

eenmaal geaccepteerd werd dat de schrijver zelf ‘genie’ had, was het met een 

beroep op dat genie niet meer te veel gevraagd dat er een auteurswet kwam die 

zijn creatie wettelijk beschermde. Wanneer de creatie beschermd is, kan de 

maker ervan zich ‘auteur’ noemen, ook in de zin van ‘eigenaar’. En zo werd onder 

meer de contrefaçon (de door de auteur niet goedgekeurde nadruk van boeken, 

vaak in het buitenland) een halt toegeroepen. Auteurs en uitgevers werden 

voortaan ook betaald voor de uitgave van hun werk in vertaling. Deze en andere 

afspraken over auteursrechten werden vastgelegd in 1886 in de Berner 

Conventie. In 1912 sloot Nederland zich hierbij aan. Dat was een vroeg wapenfeit 

van de Vere(e)niging van Letterkundigen (VvL), een in 1905 opgerichte 

belangenvereniging voor schrijvers. Een ander initiatief van deze VvL was de 

instelling van een Ondersteuningsfonds voor armlastige schrijvers. Met dat 

Ondersteuningsfonds ontstond er voor het eerst een groot en duurzaam fonds 

voor de subsidiëring van levende schrijvers. We mogen concluderen dat de 

                                                           
14 Keijer 2004: 14; Van Boven en Kemperink 2006: 96, 97; Dorleijn 2007: 127; Van den Berg 

en Couttenier 2009: 29, 548; Vaessens 2013: 89, 91; Ham 2015: 150, 151. 
15 De Deugd 1971: 68; Kemperink 2009: 5; Vaessens 2013: 145; Van Rooden 2015: 33; 

Honings en Jensen 2019: 151. 
16 Dorleijn 2007: 128-130; Ham 2015: 295. 
17 Erens 1931(f): 5. 
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autonome zelfpresentatie van de Tachtigers een emancipatoire werking heeft 

gehad. Door veel wetenschappers wordt het tijdvak rond 1900 dan ook gezien 

als het moment waarop het beroepsschrijverschap in Nederland begint te 

professionaliseren.18  

 

2.2 De vernieuwingen in het proza 

 

Vóór Tachtig diende de kunst in Nederland vooral verheffend te zijn. Zij moest 

uitzicht bieden op een betere wereld en vestigde vanuit een idealistische 

basishouding de aandacht op het goede in de mens. In de roman richtte een 

auctoriale verteller zich rechtstreeks tot de lezer. Hij voorzag die van sturend, 

manipulerend commentaar op de hem steevast voorgeschotelde edele 

hoofdpersonen, het altijd verheffende en moreel rechtvaardige slot en de uit 

toevalligheden voortkomende, wonderbaarlijke gebeurtenissen. Onopgesmukt 

realisme en waarschijnlijkheid werden niet geboden en ook niet gevraagd. 

 Omstreeks 1875 ontstaat in Den Haag, op dat moment het intellectuele en 

artistieke centrum van Nederland, een kentering in het poëticale denken. Enkele 

jaren eerder, in 1870, hebben zich in de Hofstad Nederlandse schilders 

gevestigd, die wegens de Frans-Duitse Oorlog Parijs zijn ontvlucht. Zij nemen van 

daar de ideeën over het impressionisme mee en passen die toe op hun doeken. 

Ook brengen ze deze naar voren in artikelen die zij over kunst publiceren. Anders 

dan hun voorgangers schilderen zij geen tot in de kleinste details realistisch-

precies weergegeven huiselijke of historische taferelen meer. Ze verlaten de tot 

dan toe gebruikelijke schildershabitat van het atelier en zoeken de buitenlucht 

op. Daar schilderen ze natuur, verten, ruimten, licht en wijde schemeringen. Ze 

willen daarvan een indruk – een impressie of stemming – geven zoals zij die op 

een bepaald moment ervaren, meer vluchtig dan statisch. Met vloeiende in 

plaats van scherp geplaatste penseelstreken scheppen zij de suggestie van zo’n 

stemmingsweergave. Niet zozeer de afzonderlijke vormen als wel de bindende 

                                                           
18 Asselbergs 1951: 418-420; De Deugd 1971: 56, 57; Woodmansee 1994: 37, 39, 40, 54; 

Kuitert 2002: 11; Doorman 2004: 132; Dorleijn 2007: 122; Grüttemeier 2007: 177-179; 

Verbruggen 2009: 46; Ham 2015: 150, 151; Dorleijn, de Geest en Verstraeten 2017: 89. 
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samenhang van wat de natuur hen te zien geeft brengen ze op die manier tot 

uitdrukking. De critici Jan ten Brink en Jean-Jacques van Santen Kolff tonen 

interesse voor de Franse ontwikkelingen, gaan die na in de literatuur en 

publiceren dan over Émile Zola (1840-1902).19      

 Deze Fransman is in het laatste kwart van de negentiende eeuw in heel 

Europa een invloedrijk auteur, wiens werkwijze veel navolging krijgt. Die 

werkwijze leunt sterk op Histoire de la littérature anglaise (Geschiedenis van de 

Engelse literatuur, 1863-1864) van de filosoof en historicus Hippolyte Taine 

(1828-1893), van wie Erens in Parijs colleges bijwonen zal. Beroemd is Taine om 

zijn in dat meerdelige boek geponeerde stelling dat drie factoren de mens 

bepalen ofwel determineren. Het gaat daarbij om la race (alle erfelijke en 

aangeboren eigenschappen), le milieu (klimaat, land, sociale omgeving) en le 

moment (de tijd waarin iemand leeft en werkt). Volgens Taine geldt voor een 

kunstenaar dat diens werk wordt bepaald door deze drie factoren in combinatie 

met de voor hem meest karakteristieke eigenschappen. Taine noemt zichzelf een 

‘naturalist’, een term die hij aan de natuurwetenschappen ontleent en die daar 

zoveel betekent als ‘onderzoeker van de natuur’. Hij gebruikt die om aan te 

geven dat hij zich als geschiedschrijver net als die wetenschappen aan de 

empirische feiten wil houden en causale verbanden daartussen wil opsporen. Bij 

hem verruimt de betekenis van ‘naturalist’ in het licht van bovenstaande tot 

onderzoeker van de wetten van de natuur die de mens en zijn gedrag bepalen. 

Daarnaast verzet hij zich tegen retorica.       

 Zola schrijft in 1866 een Définition du roman (Definitie van de roman), 

gebaseerd op Taines ideeën. Hij werkt die later nog verder uit, onder meer in 

opstellen die hij in 1880 gebundeld laat verschijnen onder de titel Le roman 

expérimental. Het doel van de naturalistische roman zou moeten zijn om de 

verschijnselen van het leven te bestuderen teneinde er macht over te krijgen. 

Ook Zola wil causale verbanden laten zien. Hoe het komt dat een mens is zoals 

hij is en handelt zoals hij handelt volgt volgens Zola uit de combinatie van invloed 

door erfelijkheid en milieu. Dat zijn voor hem kernbegrippen. De lezer wordt er 

voortdurend toe verleid te denken dat het in de roman om een getrouwe 

                                                           
19 Donker(sloot) 1929: 29, 34; De Graaf 1937: 10, 13, 15-17; Van Valkenhoff 1939: 10; 

Asselbergs 1951: 35-37, 54, 55; Wagner 1967: 7; Anbeek 1981: 6-12; Anbeek 1982: 12-16; 

Den Os 1982: 118, 119; Fontijn 1983: 41; Bionda en Blotkamp 1991: 37-40; Van Buuren en 

Jongeneel 1996: 23; Blom 2012: 51.  
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weergave gaat van de ‘echte’ werkelijkheid. Zola gaat dus uit van de premisse 

dat een roman de werkelijkheid moet nabootsen. Elk buitengewoon 

verhaalverloop dient te worden vermeden. Daarom mogen de helden ook geen 

bovenmenselijke proporties bezitten. Dit uitgangspunt van 

werkelijkheidsweergave brengt voorts met zich mee dat de weerzinwekkende 

en gruwelijke kanten van het leven niet langer onvermeld kunnen blijven. De 

lage instincten van de mens en diens ‘bestiale’ voorkeuren volgen uit de nu 

eenmaal gegeven, mechanische wetten van de natuur. Verder verdient het 

milieu aandacht. Daarbij gaat het om zowel het milieu in geografische zin 

(klimaat) als om het sociaal milieu. Met dat milieu wordt de familie bedoeld waar 

het individu deel van uitmaakt en de personen met wie het in aanraking komt. 

Het individu is namelijk steeds het resultaat van, de laatste schakel in een lange 

reeks van voorouders en hem omringende omstandigheden. Die doen hun 

invloed op het individu gelden. Daarbij genieten de lage sociale klassen, ‘het 

grauw’, met fabrieksarbeiders, mijnwerkers, misdadigers, prostituees, de 

voorkeur, omdat onder hen de mens in zijn natuurlijkste staat zou zijn te vinden. 

Het gepeupel handelt doorgaans primair; dat maakt bestudering van hun psyche 

betrekkelijk eenvoudig. Ook is de gemiddelde lezer, een geletterd man uit 

artistieke kringen of burgerij, niet bekend met die milieus. Hun beschrijving geeft 

aan een literair werk dus een exotisch tintje. De vaak openlijk beschreven 

seksualiteit prikkelt de nieuwsgierigheid van het beoogde lezerspubliek nog 

verder. In de lijn van Taines afkeer van retorica blijft het keurslijf van aangeleerde 

clichéwendingen achterwege; weergegeven worden de toon en houding van 

gewone, lévende mensen. De praktische neerslag van Zola’s theorie neemt een 

aanvang met diens roman Thérèse Raquin (1868) en bereikt haar hoogtepunt in 

de uiteindelijk twintigdelige romancyclus Les Rougon-Macquart (1871-1893). In 

1882 buigt Erens zich in een in Minerva gepubliceerde bespreking over het 

tiende deel, Pot-Bouille (Stoofpot). Tussen de Franse literatuur en de 

Nederlandse schilderkunst ontstaat een wisselwerking: schilders als Breitner, 

Van Gogh en Isaac Israels ontlenen thema’s voor hun werk aan de nieuwe, rauw-

realistische Franse roman.20  

                                                           
20 Aletrino e.a. 1910: 197; De Smaele 1934: 83; De Graaf 1937: 18, 98, 114, 167, 168; 

Anbeek 1982: 19-25, 28, 36, 82, 93, 94, 118; Endt 1990: 30;                                                                           

Van Buuren en Jongeneel 1996: 9; Schuerewegen en Smeets 2007: 91, 92; →                                      
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Marcellus Emants is de eerste schrijver in Nederland die zich naturalist noemt. 

In de ‘voorrede’ bij zijn Een drietal novellen (1879) keert hij zich tegen de zwart-

wittekening van de personages in het gangbare proza. Toergenjev is zijn 

inspiratiebron. De Rus laat zijn verteller geen morele oordelen vellen over de 

personages. Ook Emants verbeeldt zich geen ogenblik dat hij moraal moet 

preken. Hij is verder voorstander van een verbinding van literatuur met 

wetenschap en raakt daarmee aan Zola’s naturalistische theorie. ‘Een avontuur’ 

handelt over de liefde tussen het volksmeisje Hanna en de gestudeerde 

stedeling-van-betere-komaf Georges; ‘Najaarsstormen’ beeldt de overspelige 

verhouding uit tussen kunstschilder Tonie en het burgervrouwtje Bertha, dat op 

zoek is naar haar tweede jeugd. Het derde lid van het drietal, ‘Fanny’, oogst de 

meeste lof. De hartstocht van het titelpersonage voor de vriend van haar 

echtgenoot neemt ziekelijke vormen aan, waarna zij in een vlaag van waanzin 

zelfmoord pleegt. ‘Fanny’ biedt een op Zola’s leest geschoeide pathologische 

studie; op de achtergrond van het drama speelt mee dat Fanny erfelijk belast is 

door de krankzinnigheid van haar vader.21      

 De Hagenaar Frans Netscher, op het lyceum leerling van Jan ten Brink, 

vertaalt en interpreteert Zola’s theorie in 1885 en laat met het tweedelige artikel 

‘Wat wil het naturalisme?’ een breder Nederlands publiek kennismaken met wat 

het naturalisme wil en waar het voor staat.22 Aan Frans Erens vertelt hij daarmee 

niets nieuws, zoals we zullen zien. Dat doet evenmin Netschers vriend Arij Prins 

onder het pseudoniem Cooplandt op 1 februari 1885 wanneer hij in De 

Amsterdammer de artikelenreeks ‘De jonge naturalisten’ begint. Want voor 

Erens, die dankzij zijn verblijf te Parijs weet heeft van hoe de literaire vlag er 

intussen bij hangt in gidsland Frankrijk, is het naturalisme nog slechts te 

beschouwen als een reeds gepasseerd station, als een stervende richting in de 

                                                           

← Van Bork en Laan 2010: 129, 130, 134, 136, 138, 140; Vaessens 2013: 192, 193, 199, 

200, 205, 213; Honings en Jensen 2019: 339, 341.  
21 Coenen 1924: 223; De Graaf 1937: 110-112, 117, 118; Anbeek 1981: 3, 73; Anbeek 1982: 

19-21; Den Os 1982: 119; Fontijn 1983: 48, 49; Kemperink 1984: 45; Debbaut 1989: 153; 

Harskamp 1991(b): 35; Harskamp 1991(f): 73; Maas 1998: 515; Van Boven en Kemperink 

2006: 116; Kemperink 2011: 142; Vaessens 2013: 199, 200. 
22 De Graaf 1937: 41, 43; Anbeek 1982: 27; Kemperink 1984: 41. Het gaat om: F. Netscher 

‘Wat wil het naturalisme’, in: Nederland (1885), 63-98, 433-462. Hierover ook Asselbergs 

1951: 46, 47. 
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literatuur. Maar, dit nog even terzijde, dankzij de op De Nieuwe Gids 

vooruitlopende publicaties van Netscher en Cooplandt is het naturalisme 

uiterlijk in 1885 in Nederland alsnog werkelijk aangekomen. Op Nederlandse 

naturalistische romans moet men nog wachten tot 1888. Dat jaar bereiken Van 

Deyssels Een Liefde en Emants’ Juffrouw Lina de boekwinkels, terwijl Couperus 

dan met zijn Eline Vere de feuilletonminnende dagbladlezers van Het Vaderland 

in spanning houdt. Deze romans kennen geen auctoriale verteller meer die zich 

als een ‘ik’ of ‘wij’ belerend tot de lezer richt. Wel laat een meer verborgen 

vertelinstantie nog doorschemeren welke houding hij ten opzichte van een 

personage inneemt. De personages zijn geen voor de lezer navolgenswaardige 

modellen van deugd meer. Hun karakters kennen meer verdieping dan 

voorheen; karakterontleding op basis van invloed door milieu en erfelijkheid 

komt in de plaats van louter actie. Een ander belangrijk verschil met de vroegere 

romans is dat deze vertellingen eindigen in mineur.23  

 

2.3 De vernieuwingen in de poëzie 

 

Het verschijnen van de eerste druk van Jacques Perks Gedichten was in 1882 een 

literaire gebeurtenis en het boek is nadien een literair-historische mijlpaal 

gebleven. Dat was het alleen al omdat het hier, afgezien van de toegevoegde 

dichtwerken ‘De Schim van P.C. Hooft’ en ‘Iris’, een samenhangende bundel 

betrof, een ‘sonnettenkrans’, waar het bij oudere negentiende-eeuwse dichters 

gebruikelijk was om hun gedichten te ordenen volgens genre of tijdstip van 

ontstaan, zonder noodzaak van onderlinge samenhang. Perk stelde zich ten doel 

om een cyclus te maken met als leidraad de ontluiking van zijn dichterschap. 

 Carel Vosmaer (1826-1888), de classicistische kunstenaar met aandacht 

voor moderne ideeën, leverde een biografische voorrede waarin hij het korte 

leven van de reeds aan een longkwaal overleden Perk (1859-1881) schetste. De 

invloedrijke tijdschriftredacteur en kunsthistoricus had Perk gestimuleerd bij 

                                                           
23 De Graaf 1937: 42; Asselbergs 1951: 43-45; Prick 1969: 294, 295; Hauser 1972: 757, 829; 

Anbeek 1981: 3, 21, 22, 140; Anbeek 1982: 34, 35, 39, 41, 42, 64; Erens 1989: 121; Bel 

1993: 51. 



 

34 
 

diens eerste schreden als dichter en werk van hem laten plaatsen in De 

Nederlandsche Spectator, waarvan hij redacteur was. Het was de ‘Inleiding’ van 

Willem Kloos die het boek in poëticaal perspectief plaatste. Kloos gaf in die 

inleiding een beschouwing ten beste over de stand van zaken in de toenmalige 

poëzie gevolgd door een pleidooi voor vernieuwing. Deze vormde als zodanig de 

eerste omvangrijke poëticale tekst van Tachtig. Perks dichterschap kwam door 

beide bezorgers postuum in een dubbelzinnige positie te staan. Hij wordt 

tegenwoordig enerzijds, dankzij Kloos’ inbreng, beschouwd als een voorloper, de 

‘heraut’ van de Tachtigers, anderzijds vanwege de bemoeienis van Vosmaer ook 

als een overgangsfiguur, die zelf vooral nog een vertegenwoordiger van de 

oudere generatie was. Die tweekantigheid schuilt ook in zijn poëzie: zijn taal 

staat op de grens van oude retoriek, met onbezielde, versteende uitdrukkingen 

als in het sonnet ‘O, Zomer (XLIV)’, en nieuwe, doorleefde uitdrukkingsvormen, 

die vooral in zijn van moraliserende nevenbedoelingen gespeende 

natuurschildering tot hun recht komen. Voorts zit er een didactische kant aan 

zijn werk: zo bevat het gedicht ‘De forel (LXIV)’ de levensles dat ieder naar zijn 

eigen aard moet leven. Net zoals de bergbeek de forel aan zich bindt, als ware 

ze zijn eigendom, zo blijft de mens, ook wanneer hij ertoe neigt zijn roeping te 

vergeten, gebonden aan de weg die voor ieder afzonderlijk bestemd is. 

 Kloos had Perk leren kennen in 1880 en met hem een korte, maar hevige 

vriendschap onderhouden. Bij zijn overlijden had Perk dertien publicaties op zijn 

naam staan, samen goed voor dertig gedichten. Kloos ontfermde zich over de 

literaire nalatenschap. Hij redigeerde die rigoureus: geen enkel gedicht liet hij 

ongemoeid, stelt Fabian Stolk, in 1999 de bezorger van de recentste editie.24 Uit 

de door Perk samengestelde gedichtencyclus liet Kloos bovendien tientallen 

gedichten weg; ook bracht hij wijzigingen aan in de volgorde van de 

overgebleven gedichten.         

 Van de ‘Inleiding’ maakte Kloos een aanval op de toenmalige, dominante 

literatuuropvatting van dichters die geen persoonlijke expressie lieten zien, maar 

die bekende maatschappelijke en religieuze standpunten steeds in dezelfde, 

oude vormen bleven gieten. Een nieuwe en oorspronkelijke inhoud moest van 

Kloos ook een nieuwe en oorspronkelijke vorm verkrijgen. Alleen door middel 

van een zo adequaat mogelijk afgestemde verstechniek zou het gedicht een 

                                                           
24 Perk 1999: 232. 
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nauwkeurig equivalent in taal kunnen zijn van de stemming die de dichter tot 

uitdrukking wil brengen.  

Kloos verwijst naar de Engelse literatuur, naar Shelley en Keats. Bij hen zouden 

volgens hem schoonheid en passie zijn te vinden. Hij schetst dan een lijn van de 

poëzie van de grote Engelsen, Italianen en Goethe terug tot aan de klassieken. 

Tegelijkertijd verdedigt hij de sonnetvorm, waarvan eerder de Engelsen maar 

ook Petrarca en Hooft zich hadden bediend. Alleen die dichtsoort zou kunnen 

wedijveren met de ruisende koren van de antieke Grieken. Het zou de uiterst 

adequate vorm zijn ter uitdrukking van emoties. Zo verbindt Kloos de nieuwe 

kunst met de lyriek van de Ouden, al was zo’n verbinding niet wat Perk met zijn 

keuze voor het sonnet voor ogen stond. Perk verkoos het sonnet omdat die 

strikte vorm, met octaaf, sextet en volta, hem als vanzelf beperkte in zijn 

mogelijkheden. Door zich aan zo’n keurslijf te onderwerpen verwachtte hij zijn 

gedichten op een hoger niveau te kunnen brengen.     

 Kloos heeft met de nalatenschap van zijn vroegere vriend propaganda 

bedreven voor zijn eigen poëticale agenda. Aan de ‘Inleiding’ was al, op 19 

november 1881 in De Nederlandsche Spectator, een ‘In Memoriam’ voor Perk 

voorafgegaan, dat toch ook vooral diende om Kloos’ eigen opvattingen over 

poëzie te etaleren.          

 In dat ‘In Memoriam’ noemt Kloos van Shelley specifiek de bundel Alastor 

uit 1816 en de klassiek georiënteerde teksten ‘Epipsychidion’ en ‘Prometheus 

Unbound’, ‘The Witch of Atlas’ en ‘The Cloud’. Hij omschrijft de taak van de 

dichter als het aanwijzen van het eeuwige in het vergankelijke. Weliswaar schrijft 

hij Beets, Ten Kate en De Genestet te waarderen, maar hij verlangt ook naar iets 

anders. Wat Perk zou hebben bijgedragen aan de poëzie was volgens Kloos een 

boven het huiselijke verheven thematiek waarin een samensmelting plaatsvond 

van geliefde, natuur en goddelijk ideaal van schoonheid, gepaard aan een 

gewaagde, oorspronkelijke metaforiek.25       

                    

                                                           
25 Mendes da Costa 1925: 516; Dekker 1926: 101; Donker(sloot) 1929: 29, 65, 66, 69, 71, 

79, 84, 86-88, 90, 102, 103; Stuiveling 1934: 90-96; Koster 1980: 60; Prinsen 1980: 15, 16; 

Custers 1995: 121, 122; Perk 1999: 8, 12, 19-21, 27, 201-205, 207-211, 213-224, 230-232, 

236, 238, 240, 242-245, 247; De Liagre Böhl 2000: 39, 40; Cornelissen 2001: 10, 30, 35; 

Otten-van der Kaap 2005: 5-8; Blom 2012: 33; Janzen en Oerlemans 2017: 57, 58, 67, 81-

83; Honings en Jensen 2019: 324-327. 
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De Portefeuille van 2 september 1882 kondigde de Gedichten van Perk als eerste 

aan en plaatste de dichter tussen meer dan twintig andere jonge Nederlandse 

en Vlaamse dichters die een herleving van de dichtkunst zouden kunnen 

bewerkstelligen. Tot de genoemden behoorden Pol de Mont, in 1880 oprichter 

en vervolgens redacteur van het tijdschrift Jong Vlaanderen, en de latere 

Tachtiger Albert Verwey. Erens was al vroeg met de bundel bekend. Hem 

overrompelde de indruk dat Perk zijn woorden zelfstandig had gekozen; Erens 

noemt dat het ‘sentiment der zelfstandige zegging’. Van Duinkerken 

veronderstelt dat Erens in Parijs een exemplaar van Gedichten bij de hand moet 

hebben gehad.26           

 Kort na Perks dood kwam er een sonnettenstroom op gang: ‘het zingende 

hart van Holland’ Hélène Swarth, Elise Knuttel-Fabius, Lütkebühl, Waalner en 

andere thans vergeten dichters waagden zich aan die herontdekte dichtsoort. 

Perks natuurpoëzie werd daarin ook geïmiteerd, bijvoorbeeld door Swarth en 

Edward B. Koster. In tijdschriften verschenen beschouwingen over het sonnet, 

waarin uit Perk werd geciteerd. Het grote publiek liet het evenwel aanvankelijk 

afweten. Het vond Perks sonnetten maar onnatuurlijk, gekunsteld en getuigen 

van een vreemde, belangeloze ‘Reimfreudigkeit’. Pas na de tweede druk, die in 

1897 op de markt kwam, ging de verkoop in stormpas, met zes edities in tien jaar 

tijd. De revolutie van Tachtig die zich in de tussentijd had voltrokken, wierp toen 

haar vruchten af.27 

Het bovenstaande laat zien dat de vernieuwingen in het Franse proza in de vorm 

van het naturalisme van Zola rond Tachtig ingang vonden in de Nederlandse 

literatuur, maar dat de Franse poëzie door Tachtiger-voorman Kloos in zijn 

‘Inleiding’ bij Perk buiten beschouwing is gelaten, en daarmee ook die van 

Charles Baudelaire. In Erens’ geboortejaar 1857 verscheen van Baudelaire de al 

genoemde dichtbundel Les Fleurs du Mal. De eerste editie telde honderd 

genummerde gedichten, waaruit een zestal wegens vermeende obsceniteit op 

bevel van de rechter moest worden geschrapt. De ophef die met deze rechtszaak 

                                                           
26 Van Duinkerken z.j.: 38; Erens 1912(m): 2; Erens 1989: 199. Over de waarde van een 

zelfstandige zegging ook Erens 1899(e): 5, 6 en Erens 1911(b): 2. 
27 Erens 1898(f): 3; Donker(sloot) 1929: 90-92; Stuiveling 1934: 102; Asselbergs 1951: 158; 

D’Oliveira 1966: 34; Van Deyssel 1986: 158, 344, 345; Bel 1988: 29; Cornelissen 2001: 42, 

43, 61, 63, 71.  
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gepaard ging, maakte Baudelaire in Frankrijk alom bekend c.q. berucht en bracht 

een hele discussie op gang rond de twistvraag kunst versus                                    

moraal.28 Voor Kloos’ Franse generatiegenoten vormde Baudelaire (1821-1867) 

een soort heraut van een nieuw poëtisch geluid, dat raakvlakken kende met wat 

Kloos in de poëzie voorstond. Zo ijverde Baudelaire voor zowel de autonomie 

van de kunst als voor de eenheid van vorm en inhoud en het daaruit 

voortvloeiende beginsel dat het onderwerp van een gedicht op zichzelf van geen 

belang is voor de kunstwaarde van dat gedicht. Ook verdedigde hij het sonnet 

als de adequate vorm voor een onafgebroken intense lyrische spanning.29 En net 

als met het nagelaten werk van Perk is er ook met de nalatenschap van 

Baudelaire propaganda bedreven voor dit nieuwe geluid – het eerst door 

Théophile Gautier, aan wie Baudelaire zijn bundel had opgedragen.   

 Gautier (1811-1872) was ooit als schrijver begonnen in de geest van de 

Romantiek, maar had zich later daarvan afgekeerd. Zijn dichtbundel Émaux et 

Camées (1852) werd gezien als een van de basiswerken van de zogeheten 

‘Parnassien’-beweging. 30  Deze bracht in de jaren zestig en zeventig Franse 

dichters bijeen die een perfecte, van eruditie getuigende beheersing van de 

(traditionele) dichttechniek lieten prevaleren boven de boodschap die ze wilden 

uitdragen. Gautier had al in 1835 een theorie rond ‘l’art pour l’art’ (de kunst om 

de kunst) gelanceerd en hij en de andere Parnassiens brachten die in praktijk. De 

door hen geschapen kunst was dan ook esthetisch autonome, niet geëngageerde 

kunst. Voor de derde druk van Baudelaires bundel schrijft Gautier in 1868 een 

voorwoord dat maar liefst 75 bladzijden bestrijkt. Het is voor de visie op de dan 

al overleden dichter van grote betekenis geweest, ook doordat het gedurende 

een halve eeuw aan iedere volgende herdruk voorafging.    

 Gautier maakt duidelijk dat Baudelaire zijn inspiratie en thematiek vooral 

vond bij de Amerikaan Edgar Allan Poe (1809-1849). Baudelaire volgde 

                                                           
28 Mario Praz betoogt dat dit vreemd was, aangezien Baudelaire de morbide, satanische 

beelden zou hebben hergebruikt die al bekend waren uit de literatuur van de Romantiek, 

een periode waarin men neigde naar het chaotische, macabere, angstaanjagende en 

vreemde. Praz noemt naast Poe onder meer Markies de Sade (1740-1814) waaruit 

Baudelaire geput zou hebben voor zijn spoken, vampiers en nachtmerries (Praz 1990: 39, 

40, 51, 133).  
29 De Smaele 1934: 73-75. 
30 Praz 1990: 173. 
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nauwgezet diens esthetica zoals hij die vond vastgelegd in The poetic principle 

(1850). Van Poe moest een lyrisch gedicht kort zijn. Verder zou de menselijke 

geest drie vermogens bezitten van zeer verschillende aard: het verstand, dat de 

kennis van de waarheid nastreeft; de morele zin, die de mens zijn plichten leert 

en de smaak, waardoor de mens van de schoonheid kan genieten. Bij het 

scheppen van schoonheid (lees: kunst, poëzie) diende volgens Poe alleen de 

smaak te worden betrokken. Daarom wees hij didactische poëzie af. Voor Poe 

had de kunst als enig doel de schoonheid en bestond een gedicht alleen om 

zichzelf. Wel is het zo dat ‘schoonheid’ in de perceptie van Poe steeds verbonden 

was met treurnis en dood en dat hij een voorkeur had voor het kunstmatige 

boven het natuurlijke schone.31 Het werk van Poe bracht Baudelaire tot een 

positieve waardering van zenuwprikkelingen, hallucinaties en angst. Ook wees 

Poe hem de weg naar een kunst die zich niet ten doel stelde het natuurlijke weer 

te geven maar juist het onnatuurlijke, de verbeelding. De verbeelding werd de 

bron van zijn poëzie en niet de hartstocht, die zijn tijdgenoten de romantici voor 

bron aanzagen.          

 Baudelaire achtte de in zwang zijnde poëtische beeldspraak afgesleten. Hij 

zocht daarom naar eigen beelden. Daartoe behoren de reeds door Poe bezongen 

‘narigheden’ als bederf, gif en rottenis. Baudelaire voegde zelf nadrukkelijk de 

‘schoonheid’ toe van het onnatuurlijke monster dat de Grote Stad is. Los van 

deze originele beeldspraak ontwikkelde Baudelaire volgens Gautier ook een 

ingenieuze stijl die de grenzen van de taal opzoekt. Dit zou nodig zijn om de 

moderne tijd in haar oneindige complexiteit en veelzijdigheid in taal te vatten. 

In de ogen van Gautier mag deze taak worden vergeleken met die van de 

klassieke auteurs uit de decadente periode van het Romeinse Rijk, die zich 

geconfronteerd zagen met vergelijkbaar ‘onnatuurlijke’, doorontwikkelde 

maatschappelijke omstandigheden. Daarom noemt hij Baudelaires stijl de style 

de décadence.   

Baudelaires ‘decadente’ stijl en de door hem bezongen schaduwzijden van het 

grotestadsleven spraken jonge Franse (aspirant-)dichters in de jaren zeventig 

aan. Zij hadden de oorlog van 1870-71 meegemaakt. Frankrijk was dat gewapend 

conflict begonnen tegen het Pruisen van Bismarck en diens (Duitse) 

bondgenoten. De oorlog verliep desastreus voor Frankrijk en de Franse 

                                                           
31 De Smaele 1934: 15, 25, 26, 29, 30, 43, 45. 



 

39 
 

nederlaag betekende het einde van het Keizerrijk onder Napoleon III. Onder de 

keizer had Frankrijk een burgerij gekend die, materialistisch ingesteld, vast 

geloofde in het positieve van een aanhoudende vooruitgang, gekenmerkt door 

verstedelijking en industrialisatie. De oorlog doorbrak dit vooruitgangsgeloof. Of 

er van een direct causaal verband sprake is, valt niet uit te maken, maar feit is 

dat in de nasleep van de nederlaag onder de Franse jongeren een 

ondergangsstemming terrein won. Die ging gepaard met existentiële verveling 

(‘ennui’), vermoeidheid, stuurloosheid, vervreemding ook van de eigen tijd. 

Baudelaire had voor zo’n stemming het woord ‘spleen’ geïntroduceerd. Dit 

woord verwijst naar het orgaan (splèn is Grieks voor milt) dat volgens de oude 

Grieken zwarte gal of melancholos produceert. Als het lichaam in verhouding tot 

de andere sappen (bloed, slijm, gele gal) te veel zwarte gal bevatte, dan leed het 

aan melancholie, een ziekelijke toestand die tot lusteloosheid, zwaarmoedigheid 

en uiteindelijk tot de dood leidde. Aan hun spleen koppelden de Parijse jongeren 

een haast provocatief zoeken naar schoonheid als enige uitweg uit de banale, 

door hen als uitzichtloos beschouwde burgerlijkheid. Die schoonheid werd hun 

‘ideaal’. Zij vroegen behalve om een andere visie op de maatschappij ook om een 

andere literatuur, waarin dit ideaal kon worden weergegeven.   

 Wat zijn maatschappijvisie betreft had Baudelaire van zijn afkeer van het 

Franse Keizerrijk en het daarmee ook samenhangende militarisme nooit een 

geheim gemaakt. Het echec van de oorlog bevestigde als het ware postuum zijn 

gelijk. Zijn dichtbundel opende nieuwe perspectieven en voorzag daarmee in de 

literaire behoefte van de jongeren. De inhoud toonde aan dat verval niet per se 

iets verwerpelijks is, maar in een kunstwerk, een gedicht juist een eigen 

schoonheid kan hebben die esthetisch genoegen oproept. Net zo nieuw op 

inhoudelijk vlak was de compositorische samenhang van de bundel, 

vergelijkbaar met de eenheid die de bundel Gedichten van Perk als novum in de 

Nederlandse poëzie invoerde. En die samenhang werd bij Baudelaire bovenal 

bewerkstelligd door het centrale thema, dat nu juist de tegenstelling, de door de 

jongeren ervaren strijd tussen spleen en ideaal behelsde. De door Baudelaire in 

de Franse poëzie gebrachte innovaties op het vlak van de vorm waren daarnaast 

talrijk. Hij ging voorbij aan de classicistische, zeventiende-eeuwse regels die de 

Parnassiens strikt navolgden. Zo doorbrak hij, onder veel meer, de gebruikelijke 

afwisseling van mannelijk en vrouwelijk rijm door in een gedicht alleen mannelijk 



 

40 
 

rijm toe te passen en hield hij zich evenmin aan het in een sonnet 

voorgeschreven aantal rijmslagen.   

Baudelaire, kortom, maakte de Franse poëzie los uit het knellende keurslijf 

waarin zij gevangen zat en toonde zijn jonge adepten nieuwe vormen om hun 

gedachten in te verwoorden. Daar kwam nog bij dat zij in de hoop op een 

doorbraak als schrijver hun heil bij voorkeur in de metropool Parijs zochten. De 

aloude studentenwijk Quartier Latin bood hun een haven. Maar voor dichters 

zonder uitgever was het bestaan daar hard. Treffend had Baudelaire de 

verleidingen van de grootstad verwoord. De jongeren konden zich daarom door 

hem aangesproken en begrepen weten.      

 In het jaar waarin Frans Erens in Parijs arriveert, 1881, borduurt Paul 

Bourget op Gautiers inleiding voort. Diens kernachtige essay ‘Charles Baudelaire’  

wordt in Parijs veel gelezen en zet ook Erens op het spoor van Baudelaire, die in 

Nederland tot dan toe zo goed als onbekend is gebleven. Baudelaire en het 

baudelairisme zullen een terugkerend thema worden in Erens’ publicaties, zoals 

we nog gaan zien.32

                                                           
32 De Smaele 1934: 14, 16, 40, 44, 53, 55, 91; Rodenko 1957-1958: 198, 207; Van Buuren 

1982: 82, 85; Goedegebuure 1987: 29, 31; Baudelaire 1995(b): 489, 521, 567, 576; Van 

Halsema 1995: 67, 69, 70; Van Buuren en Jongeneel 1996: 35, 36. 
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3 – De familie Erens en Limburg anno 1857 

 

3.1 De familie Erens en hun Huize De Kamp 

 

Diverse kerkregisters ten westen en ten oosten van de huidige Duits-

Nederlandse grens, onder meer die van Eygelshoven, Geilenkirchen, Heerlen, 

Mariënberg, Merkstein en Ubach, vermelden tussen 1600 en 1800 de 

familienaam Erens of varianten daarvan. Vanaf de achttiende eeuw treffen we 

de naam Erens ook in Waubach, Groenstraat en Nieuwenhagen aan. De 

oorsprong van de familienaam is onduidelijk. Hij zou van zowel de roepnaam 

Ernst (doopnaam Ernestus) als van Aret(s) (doopnaam Arnoldus) kunnen zijn 

afgeleid.           

 In 1717 trouwt betovergrootvader Claes Erns (circa 1685-1760) uit 

Groenstraat met Maria van der Heijden. 1  Het jonggehuwde paar gaat in 

Nieuwenhagen ‘an ’t Belvalder’ wonen, vlakbij de weg van Heerlen naar 

Rimburg. Hier staat ook het ouderlijk huis van de bruid, wier moeder al voor háár 

huwelijk dermate bemiddeld is dat dorpsgenoten geld bij haar lenen. Een goede 

partij voor Claes, die volgens een eigen verklaring uit 1755 tien jaar voor zijn 

huwelijk nog (slechts) als herder werkt. 2  In zijn latere leven handelt 

betovergrootvader onder andere in kaas, citroenen, stokvis en bokking. Met die 

handelswaar staat hij onderaan in de hiërarchie van de lokale handelaars. Uit het 

huwelijk worden eerst drie zonen en daarna drie dochters geboren.  

 Joannes Ernst (1726-1795), de middelste zoon, huwt Maria Radermeker. 

Het paar krijgt zes zonen en drie dochters. Nadat hij het koopmansbedrijf van 

zijn schoonvader heeft overgenomen, drijft Joannes handel tot in het huidige 

Duitsland: Duisburg, Keulen, Krefeld (voor fruit) en België (voor 

kruidenierswaren). Joannes Ernst blijft zijn gehele leven ‘an ’t Belvalder’ wonen. 

 Zijn vijfde zoon, Frans Erens’ oudoom (Joannes) Mathias (1774-1842), 

trekt van het ouderlijk huis naar de bij de Nieuwenhaagse dorpskerk gelegen 

                                                           
1 Het huwelijk vindt plaats op 15 augustus, Maria Tenhemelopneming, een gezien de naam 

van de bruid wellicht niet toevallig gekozen datum.  
2 Dat is merkwaardig: hij is de zoon van een herenboer; zijn grootvader en overgrootvader 

waren ook reeds herenboer en zijn betovergrootvader Mathissen Errents bekleedde in 

Herzogenrath de functie van notaris.  
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Schans, alwaar deze landbouwer zich opwerkt tot notabele. Hij neemt Maria 

Magdalena Kleicker tot vrouw en het echtpaar staat op 2 oktober 1827 land af 

aan de kerk. Beider dochter Maria Catharina, een volle nicht van Frans Erens’ 

vader, huwt Joannes Wilhelmus Loyson en hun nazaten worden burgemeesters 

en huisartsen. Een andere dochter, Maria Anna, huwt Jan Michael Beckers, met 

wie ze zich vestigt te Schinveld. Dat ook zij niet onbemiddeld zijn, moge blijken 

uit de schenking van een kleed en mantel voor het Mariabeeld in de Schinveldse 

kerk en de op de eerste zondag van januari 1877 opgemaakte notariële akte, 

waarin zij vierhonderd gulden aan de kerk van Nieuwenhagen schenken. Hun 

nakomelingen worden ook burgemeesters.3     

 Het voorbeeld van Mathias wordt gevolgd door diens jongste broer, Frans 

Erens’ grootvader Peter Erens (1778-1836), die op zijn beurt het Belvalder achter 

zich laat en Huize De Kamp betrekt. Dat huis, dat zich op het moment van 

aankoop onderscheidt van de omringende, van strodaken voorziene lemen 

huizen doordat het een pannendak heeft en is opgetrokken uit steen, is gebouwd 

in de jaren na 1755. Na de Franse tijd bevindt het zich op de grens van de dan 

gestichte gemeente Schaesberg, op behoorlijke afstand van bijna een half uur 

gaans van het hoofddorp Scheijdt, pal voor de grens met de gemeente 

Nieuwenhagen, met de Nieuwenhaagse gehuchten Dorp en Heide letterlijk naast 

de deur. De Kamp neemt aldus een positie in tussen twee dorpen, en de familie 

Erens zal de rol van intermediair vier generaties lang met verve vervullen.

 Voordat de grootouders van Frans Erens het stenen huis met pannendak 

betrekken, laten ze het grondig verbouwen tot een gesloten Limburgse hoeve 

van 36 bij 37 meter. Tegenover het pand staat een hoge haag van beuken, die 

meer dan een eeuw oud is. Naast het huis ligt een langwerpige poel waaruit het 

water voor het vee wordt gehaald, geflankeerd door een reusachtige kastanje. 

En voor het huis staan twee grote oude lindebomen. Een boomgaard 

vervolmaakt het geheel met meer dan 300 vruchtbomen, waaronder 

exemplaren van exclusieve soorten.4        

 Vanuit De Kamp drijft Peter Erens zijn landbouwbedrijf en een voor zijn 

tijd niet geringe handel in koloniale waren. Hij is verder raadslid en wethouder 

te Schaesberg. Het paar krijgt acht kinderen, van wie er drie jong overlijden en 

er drie ongehuwd blijven. Net als zijn oudere broer Mathias brengt Peter het tot 

welstand.                     

                                                           
3 Van Banning 1951: 118; Bosch 1974: 157; Steinen 1999: 103; PAN 1.22.1.3.2 Stichtingen: 

326. 
4 Van den Eelaart 1981: 39; Mulders 2002: 154; Schiffelers 2005: 80.  
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‘Ik herinner me uit mijn jeugd, dat er op de Schans dezelfde zilveren 

koffielepeltjes met ingegraveerde P.E. waren als die wij op De Kamp hadden. Ik 

heb die lepeltjes nu nog! Soms zijn het juist zulke kleine dingen, die een 

vingerwijzing vormen in de geschiedenis en naar het verleden,’ stelt Frans Erens’ 

neef José Erens. En inderdaad: zilveren lepeltjes met daarop de eigen initialen 

vormen te midden van zoveel hem omringende armoe beslist een ‘vingerwijzing’ 

naar de leefsituatie van Peter Erens én naar diens neiging om zijn rijkdom te 

etaleren. Zo gaat hij ook door voor de bedenker van het familiewapen, waarin in 

diagonaal tegenover elkaar geplaatste kwartieren leeuweriken en Franse lelies 

zijn afgebeeld. De koets waarin hij zichzelf en zijn gezin op zon- en feestdagen 

door het dorp laat vervoeren is er een van het type barouchette, een dikbuikig, 

op-en-neer-hotsend rijtuig. Van binnen is het met blauwe stof gecapitonneerd 

en voorzien van gele kwasten aan blauwzijden gordijntjes. Met zo’n luxueuze 

afwerking en kleuren trekt het de aandacht. Iedereen in de wijdere omtrek kent 

‘de wagen van Erens’.5 Net voor zijn, vanwege een tumor6 niet onverwachte, 

overlijden op 57-jarige leeftijd verzekert hij met de aankoop van flink wat 

onroerend goed de financieel florerende toekomst van zijn geslacht: hij verwerft 

in ijltempo de bij kasteel Strijthagen gelegen hoeve Overste Hof, kasteel 

Meezenbroek bij Heerlen, huis Dobbelsteijn te Margraten, Der Schleypenhof in 

Siersdorf en Haus Bau in Horbach bij Aken, en ziet ook nog kans De Kamp 

bouwkundig andermaal te verbeteren. Peter Erens overlijdt als een ‘geborge’ 

(welgesteld) man; zijn bidprentje bestempelt de overledene als ‘Gutsbesitzer’, 

die ‘rastlos’ streefde naar een ‘pünktlichen Verwaltung seines sehr 

ausgedehnten Handels.’7       

 Oudste zoon Henri Joseph (21 april 1809 – 8 maart 1877) erft niet alleen 

al die kostbare bezittingen, hij volgt zijn vaders voorbeeld door de hoeve 

Lichtenberg nog aan al het stenen bezit toe te voegen. Het grote vermogen 

brengt ook de grootste belastingdruk van het dorp met zich mee: waar veruit de 

meeste van zijn mededorpelingen jaarlijks ten hoogste enkele guldens aan 

‘plaatselijke belasting’ verschuldigd zijn, en menigeen om redenen van 

onvermogendheid niets behoeft te betalen, passeert Henri Erens in 1855 met 76 

gulden zelfs de gefortuneerde baron De Rosen, die voor 72 gulden wordt 

                                                           
5 Van Banning 1951: 113; Erens 1989: 42, 43; Ramakers 2000: 56; Erens 2018(b): 49, 50; 

LM: E.354 H.2 Ontbreekt (De veranderingen die sinds de…), 19. 
6 Bidprentje Peter Erens (AHL). 
7 Een eigenaar van landgoederen, die rusteloos streefde naar een correcte uitvoering van 

zijn zeer uitgebreide handel. 



 
 

44 
 

aangeslagen. Om deze bedragen in perspectief te plaatsen: burgemeester 

Melchers kan met 12,75 gulden toe.8       

 Henri Erens huwt laat, te Roermond op 1 oktober 1856, als 47-jarige, maar 

dat is in die dagen niets uitzonderlijks. Dat men niet heel jong al in het 

huwelijksbootje stapt, heeft onder meer een wettelijke grond, namelijk het 

huwelijksverbod voor dienstplichtige mannen jonger dan 24. Henri Erens kiest 

met de veel jongere Lina Menten (10 augustus 1828 – 29 september 1912), telg 

van een Roermondse koopmansfamilie, bovendien een partij ‘op stand’.  

 Van leden van de familie Menten (in akten ook gespeld als Minten en 

Manten) is uit de periode tot 1750 nagenoeg niets bekend. De familie Menten 

zoals die voor 1800 te Roermond leeft is een arme familie. Zij is niet verwant aan 

het gelijknamige riddergeslacht uit de Ardennen en evenmin aan de 

aristocratische familie Menten uit Sint Truiden. Typisch is dat de Roermondse 

Mentens haast allemaal wever van beroep zijn. Als gevolg van het wegvallen van 

de lakenhandel na 1800 gaan zij zich meer bezighouden met handel in allerlei 

goederen, veelal tweedehands spullen en lompen. De in 1781 geboren Petrus 

Franciscus (roepnaam Pieter) Menten vergaart als handelaar-te-voet evenwel 

fortuin en weet zijn verdiende geld goed te investeren, vooral met de aankoop 

van percelen grond. Rond 1825 heeft hij de schrijfkunst onder de knie en werpt 

hij zich, als weduwnaar en vader van drie kinderen, op de graanhandel. Wanneer 

hij voor zaken in Helden verblijft, leert hij daar de dochter van de gefortuneerde 

plaatselijke huisarts kennen, Petronella (Nellie) van Oyen, met wie hij aanstonds 

een tweede huwelijk sluit. Het paar betrekt een statig pand aan de Neerstraat. 

Pieter breidt zijn activiteiten uit met het verstrekken van leningen aan 

behoeftigen, Nellie begint een winkel aan huis. Het paar krijgt zeven kinderen. 

Hun tweede kind, Lina, raakt gelieerd aan Henri Erens wanneer deze voor zaken 

de ouders Menten-Van Oyen bezoekt en bij die gelegenheid kennismaakt met 

de nog thuis wonende, dan 28-jarige dochter.     

 De echtelieden Menten-Van Oyen onderscheiden zich van hun 

medestadsbewoners door een gelikte verschijning die niet enkel tot uitdrukking 

komt in luxueuze kledij maar ook in verzorgd taalgebruik; ze gelden in Roermond 

als markante figuren. Met de ouders van Henri Erens hebben ze het zelfbewust 

etaleren van hun stand gemeen.        

                                                           
8 Van Banning 1951: 113; Steinen 1999: 108; AS 923, respectievelijk de posten 187, 154, 

253. 
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Eenmaal gehuwd versterkt Henri Erens met een nieuwe verbouwing het 

herenhuisachtige karakter van De Kamp. Nog geen jaar na het huwelijk, op 23 

juli 1857, bevalt Lina van hun eerste kind: Frans Erens.9     

De hier geschetste maatschappelijke klim van de familie Erens is geen op zichzelf 

staand geval in negentiende-eeuws Nederland. Doortastende individuen uit de 

gegoede middenklasse konden binnen twee generaties fortuin maken. Dat 

Erens’ beide grootvaders en zijn vader daarbij hun kaarten zetten op de aanschaf 

van grond en onroerend goed past ook in het toen gebruikelijke patroon.  

 Grondbezit was om verschillende redenen belangrijk. Om te beginnen was 

grond solide en onvervreemdbaar kapitaal, dat naar behoefte zowel binnen als 

tussen families, van de ene op de andere generatie kon worden overgedragen. 

Daarmee werd continuïteit in de materiële positie van gegoede families 

bevorderd. Bovendien versterkte grondbezit het aanzien, de status. Het had 

zowel een sociaal-culturele als een symbolische waarde. Aan bezit van landerijen 

was een sociale identiteit van grondbezitter en werkgever op het platteland 

verbonden, terwijl het familiegoed de historische betekenis en de worteling van 

de familie in de lokale of regionale samenleving symboliseerde. Verder kon het 

landbezit als onderpand gebruikt worden om krediet te krijgen, waarmee het 

mogelijk werd om economische activiteiten te financieren.   

 Onroerend goed leverde een redelijk gegarandeerd en voorspelbaar 

inkomen op in de vorm van pacht en huur, zodat grondbezitters zich met 

bestuurlijke activiteiten en andere prestigieuze, doorgaans onbezoldigde 

maatschappelijke functies konden bezighouden, zoals, als in het geval van 

grootvader en vader Erens, gemeenteraadslid en wethouder. Daarmee droeg 

hun vermogen bij aan de bevestiging van het beeld dat zij van zichzelf hadden 

als bestuurlijke elite: werkgever in de voor Nederland zo belangrijke agrarische 

sector, pater familias in de plattelandssamenleving en hoeder van het landschap.

 Ofschoon grootvader Erens zich er met het (laten?) ontwerpen van een 

familiewapen wellicht alvast creatief op voorbereidde, zou de familie Erens niet 

tot de ruim vierhonderd Nederlandse families gaan behoren aan wie tussen 1814 

en 1910 adeldom werd verleend.10 Het feit dat ze qua vermogen niet onderdeed 

voor de plaatselijke baronnen De Rosen, gaf Frans Erens evenwel reden tot 

tevredenheid. Het familiekapitaal stelde hem – met name in de vorm van 

periodieke pachtinkomsten – in staat om zich vanaf 1901 als ambteloos burger 

                                                           
9 Munnichs 1946: 20, 21; Menten 1995: 1-3, 5-10, 15-17, 20; Ubachs 2000: 405. 
10 Moes 2012: 144, 147, 175, 226, 231. 
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nog slechts uitsluitend aan de letteren te wijden. Bij haar overlijden in 1912 laat 

moeder haar zes dan nog levende kinderen een onbelast vermogen na van 

ongeveer 45.000 gulden – en die som betreft nog alleen de waarde van 

onroerende goederen in vruchtgenot op Nederlands grondgebied. Dit bedrag 

komt overeen met circa een half miljoen euro anno nu.11  

 

 

 

 

Familiewapen Erens 

 

 

 

                                                           
11 AHL Documentatiemap HFA-004-0009A; Frans Erens-archief van Fokas Holthuis te Den 

Haag, cahier 4 en http://www.iisg.nl/hpw/calculate-nl.php, bezocht (en toegepast) op 22 

juli 2020. Mary Kemperink acht deze website bij het omrekenen ‘misschien wel wat aan 

de zuinige kant’. 

http://www.iisg.nl/hpw/calculate-nl.php
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3.2 Limburg anno 1857 

 

Frans Erens geldt, zoals gezegd, als ‘de Limburgse Tachtiger’. Die term 

‘Limburgse’ roept als vanzelf uit huidig perspectief associaties op, zoals daar 

kunnen zijn abrikozenvlaai, carnavalsoptochten en mijnbouwindustrie; maar dat 

zijn stuk voor stuk zaken van later datum. Hoe is het in Zuid-Limburg dan wel in 

1857? Hoe verhoudt het zich tot Nederland; hoe is de samenleving er 

georganiseerd; welke positie neemt de kerk er in; welke middelen van bestaan 

kent men? Deze vragen wil ik in de navolgende schets trachten te 

beantwoorden. 

 

3.2.1 De geopolitieke situatie 

 

Na de nederlaag van Napoleon wordt op het Congres van Wenen (1814-1815) 

het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden gesticht, dat bestaat uit de Noordelijke 

en Zuidelijke Nederlanden: Nederland en België samen onder bestuur van 

Willem I, die voor dit rijk de koningstitel verwerft. Hij verwerft tevens het 

Groothertogdom Luxemburg, dat in een Personele Unie met Nederland 

verbonden wordt. In de grondwet van 1815 wordt het Verenigd Koninkrijk 

ingedeeld in 17 provincies. Het tegenwoordige Nederlands- en Belgisch-Limburg 

vormen samen één provincie Limburg met Maastricht als hoofdstad. 

Tegelijkertijd wordt van Luxemburg bepaald: ‘Het groothertogdom Luxemburg 

zal dezelfde souverein hebben als het koninkrijk der Nederlanden, dezelfde 

grondwet, behoudens deszelfs betrekkingen tot de Duitse Bond.’ Dit laatste 

behoeft enige toelichting. De Duitse Bond, eveneens gesticht op het Weense 

congres, is een vereniging van 34 monarchieën en vier vrije Rijkssteden. 

Bovendien wordt Oostenrijk lid van deze bond. De Oostenrijkse keizer is 

voorzitter. Ook Willem I en Luxemburg worden lid van de Duitse bond.  

 Na de Belgische Opstand van 25 augustus 1830 komt Limburg met 

uitzondering van de vestingen Maastricht en Venlo, waar regeringsgarnizoenen 

gelegerd zijn, onder Belgisch bestuur. Hasselt fungeert als nieuwe provinciale 

hoofdstad. In 1839 legt Willem I zich bij de ontstane situatie neer. Op 19 april 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_Opstand
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van dat jaar wordt met het Verdrag van Londen de onafhankelijkheid van België 

bekrachtigd. Voor Limburg brengt dit met zich mee dat het wordt gedeeld in een 

Belgisch en Nederlands deel. En het groothertogdom Luxemburg wordt gesplitst 

in een Waals deel, dat een provincie van het nieuwe België gaat vormen, en een 

deel dat toegewezen wordt aan Willem I. De vorst krijgt de keus om Nederlands-

Limburg samen te voegen met Luxemburg, of het als provincie deel te laten 

uitmaken van zijn geamputeerde koninkrijk. Hij kiest voor het laatste.  

 De Londense conferentie besluit verder dat de Duitse Bond compensatie 

krijgt voor het gedeelte van Luxemburg dat een Belgische provincie geworden is 

en dat geen lid wordt van de Duitse Bond. Die compensatie bestaat uit 

Nederlands-Limburg. Maar een Nederlandse provincie kan geen lid worden van 

de Duitse Bond, in casu van een buitenlands staatsverband. Er wordt een 

bijzondere oplossing bedacht: de oude hertogstitel van Limburg wordt in ere 

hersteld. Die stamt uit 1100 en had betrekking op een hertogdom waartoe tot 

de Slag om Woeringen in 1288 binnen het ‘moderne’ Limburg alleen dorpen in 

het uiterste zuiden behoorden zoals Epen en Wahlwiller, naast de abdij van 

Rolduc. Nederlands-Limburg wordt behalve provincie ook hertogdom, Willem I 

hertog en als hertogdom wordt het op 5 september 1839 lid van de Duitse Bond. 

Vanwege hun strategische verdedigingsfunctie en op grond van oude 

Nederlandse rechten op deze plaatsen blijven de garnizoenssteden Maastricht 

en Venlo buiten de Bond. Een complicerend gevolg is dat buiten die twee steden 

naast de Nederlandse ook de wetgeving van de Duitse Bond dient ingevoerd te 

worden. En dan zijn sommige Franse regelgevingen uit de jaren 1794-1814 er 

ook nog steeds van kracht.         

 De ‘inlijving’ bij Nederland wordt door de Limburgers niet onverdeeld 

enthousiast ontvangen. Een deel van de inwoners voelt zich meer aangetrokken 

tot het op dat moment liberaalkatholieke België dan tot het conservatief 

protestantse Noord-Nederland. Pas rond 1850 komen de gemoederen tot 

bedaren. De liberale grondwet van Thorbecke (1848) neemt alle grieven weg. Er 

komt vrijheid van onderwijs, ministeriële verantwoordelijkheid, uitbreiding van 

kiesrecht, scheiding van Kerk en Staat. Daarnaast groeit het besef dat het 

lidmaatschap van de Duitse Bond niet zonder risico is; men kan betrokken raken 

in de gespannen verhoudingen van die Bond met Frankrijk.                                                

 Wanneer Bismarck vervolgens de zogeheten Brüderkrieg (Broederoorlog) 

uitlokt tussen ‘zijn’ Pruisen en Oostenrijk, die Oostenrijk in 1866 verliest, wordt 
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door dezelfde Bismarck de Bond ontbonden. Er komt een nieuwe, nu Noord-

Duitse, Bond, een vereniging van staten ten noorden van de Main. Van deze 

Bond maakt Nederlands-Limburg geen deel meer uit en die, andermaal te 

Londen doorgevoerde, wijziging wordt in 1867 in de provinciale kranten als een 

bevrijding ervaren. Niettemin blijft de provincie nog tot 1906 de titel van 

hertogdom gebruiken.          

 Belangrijk om voor de geest te houden, is dat Limburg als geografische 

plaatsbepaling pas is geijkt in de negentiende eeuw en dat die benaming ten 

onrechte een eenheid suggereert. Het gebied heeft eerder nooit een 

(zelfstandige) eenheid gevormd. ‘Limburg’ is een product van vreemde 

machtsdragers. Daar komt nog bij, dat het in allerlei opzichten steeds een 

randgebied is geweest, ver weg van de grote centra, waar geschiedenis werd 

gemaakt. 12  Frans Erens is zich hiervan bewust en bestempelt zelf de Zuid-

Limburger als: ‘iemand zonder bepaald vaderland. Want de Zuid-Limburgers zijn 

geen Hollanders en zij zijn ook geen Fransen, zelfs geen Duitsers, met wie de 

Zuid-Limburgers toch nog de meeste overeenkomst hebben.’13 Daarbij mag het 

tekenend heten, dat hij het ‘Zuid’ bij herhaling beklemtoont. De afstand tussen 

Limburgers onderling, van zuidelijker of meer noordelijker woonplaats, werd in 

Erens’ tijd sterk gevoeld en tegenwoordig is dat nog steeds niets minder.14 Op 22 

december 2018 schrijft Dagblad de Limburger in het hoofdredactioneel 

commentaar van die dag: ‘Het huidige Limburg bestaat pas kort, om precies te 

zijn sinds 181515 en is een samenraapsel van Nederlands-Duitse en nu Belgische 

gebieden. Vorm en verleden zijn een historisch feit, maar belasten het geheel 

zwaar. […] Noord en zuid en oost en west horen wel bij elkaar, maar van een 

gevoelde eenheid is geen sprake. […] Er wordt in karikaturen over elkaar gedacht 

[…] Limburg [is] dus een abstract begrip [dat] in de praktijk uit diverse 

identiteiten bestaat.’ 16  Om op 25 juni 2019 in eenzelfde hoofdredactioneel 

commentaar te vervolgen: ‘Tussen het noorden en zuiden van de provincie loopt 

                                                           
12 Jongen 1953: 81-84; Manning 1989: 173; Lücker 1992: 7-10; Ubachs 2000: 19, 20, 366, 

367; Vis en Janse 2002: 66; Nissen 2014: 469; Berkvens 2015: 40, 47, 49, 52, 55, 57, 59, 61, 

68, 71, 72. 
13 Erens 1911: 539. 
14 Ubachs 2000: 367. 
15 Of, zoals we lazen, nog wat preciezer: 1839. 
16 Anoniem 2018.  
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een onzichtbare, maar diepe breuklijn. […] De animositeit en rivaliteit tussen 

noord en zuid zijn groot.’17 Een eenheid van Eijsden tot de Mookerhei zoals die 

de overheid voor ogen staat, en zoals die in toeristische campagnes wordt 

gepropageerd, blijft, zoveel is duidelijk, ook heden nog een wensdroom die 

beperkt blijft tot de gelijknamige carnavalsschlager, zelfs al wordt die vanaf 1976 

nu al meer dan veertig jaar op rij gescandeerd. 

 

3.2.2 De Kerk van monseigneur Paredis 

 

De wettelijke achterstelling van de rooms-katholieken is bij de Bataafse 

omwenteling van 1795 voor de noordelijke gewesten van Nederland opgeheven 

en dat geldt vanaf 1815 ook voor de provincie Limburg. De Belgische revolutie 

brengt het gewenste vrijheidsklimaat tot stand. De Kerk kan zich in de negen jaar 

dat Limburg bij België hoort ongehinderd ontwikkelen en zij zal van die 

mogelijkheid ten volle gebruik maken. Betekenisvol in dit verband is de 

oprichting van het kleinseminarie binnen de abdij van Rolduc in 1831. In de 

overwegend agrarische samenleving die Limburg dan nog is, treedt de 

parochieclerus op als de onbetwiste behoeder van het traditionele katholieke 

cultuurpatroon. Het sociaal-maatschappelijk leven voegt zich naar het door de 

Kerk gestelde ritme. Dag- en weekindeling, feesten en ontspanningsleven, 

huwelijks- en gezinsleven verlopen volgens de kerkelijke normering.18 

 Bij pauselijk schrijven van 2 juni 1840 wordt het gehele hertogdom 

Limburg een apostolisch vicariaat. Vanaf 1841 wordt dit vicariaat vanuit de 

voormalige bisschopsstad Roermond bestuurd door de uit Bree afkomstige19 

Joannes Augustinus Paredis. Zijn vicariaat telt 12 dekenaten met in totaal 148 

parochies, 180.000 gelovigen, onder wie 220 geestelijken. De parochies 

Schaesberg en Nieuwenhagen maken deel uit van het dekenaat Heerlen.  

 Paredis toont zich niet enthousiast over wat hij in Limburg aantreft. 

Volgens zijn verslag aan Rome is het met de stand van geloof en zeden niet goed 

                                                           
17 Anoniem 2019. 
18 Lamberts 1989: 126; Schöffer 1989: 11; Ubachs 2000: 402. 
19 Lamberts 1989: 127, 128; Koten 2006: 88. Paredis zag er als boerenzoon in 1795 het 

levenslicht. 
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gesteld. Hij signaleert grote onkunde in geloofszaken, ook onder zijn eigen 

personeel: de priesters hebben zeer uiteenlopende opleidingen genoten. De 

moraal laat te wensen over, vooral inzake geslachtelijke omgang buiten het 

huwelijk. Het drankmisbruik is hem ook een doorn in het oog. Als wegen om uit 

deze ellende te geraken, noemt Paredis het aankweken van goede inheemse, 

aan hemzelf gebonden priesters, het geven van gedegen, religieus gefundeerd 

onderwijs en volksopvoeding via parochiële missies, waarvoor hij de paters 

redemptoristen van Wittem wil aantrekken.     

 De Roermondse vicaris laat het niet bij woorden alleen, maar verstevigt 

ook actief de kerkelijke structuren. De vorming van het priesterkader krijgt zijn 

volle prioriteit. In 1841 richt hij een eigen grootseminarie te Roermond op en in 

1843 neemt hij het voor jongens van twaalf tot twintig jaar bedoelde 

kleinseminarie van Rolduc van het bisdom Luik over. Begaafde priesters geeft 

Paredis de kans aan Nederlandse universiteiten hogere studies te volgen, 

waarmee hij vooruitloopt op een ontwikkeling in de andere bisdommen. 

 In 1853 wordt in de Nederlanden de hiërarchie binnen de Rooms-

Katholieke Kerk, afgeschaft onder de Fransen, hersteld. Dientengevolge wordt 

vicaris Paredis de eerste bisschop van het nieuwe en verkleinde bisdom 

Roermond, dat geografisch nu precies samenvalt met de Nederlandse provincie 

Limburg. In 1859, na nog geen twintig jaar, hebben ‘zijn’ seminaries Paredis en 

Limburg 251 priesters opgeleverd.       

 Paredis’ staatkundige begrippen zijn die van een patriarchaal ancien 

régime en zijn sociale opvattingen blijken niet minder statisch. Paredis’ Kerk 

predikt actief een afkeer van het socialisme door de nadruk te leggen op de 

materialistische, dus verderfelijke en goddeloze instelling van deze stroming met 

zijn extremen het communisme en het anarchisme. De bisschop is een vurig 

ultramontaan: sinds de kerkelijke staat en daarmee paus Pius IX vanaf 1848 

onder vuur is komen te liggen en haar macht almaar meer wordt ingeperkt, kiest 

Paredis steeds partij voor de ‘over de bergen (de Alpen)’ – ultra montes – 

residerende pontifex. Diens antimodernisme is hem als uit het hart gegrepen.

 Tussen 1853 en 1903 zijn in Limburg 65 nieuwe kerken geconsacreerd.20 

De joodse gemeenschap kent synagogen in Maastricht en Gulpen en zes 

                                                           
20 Van Hövell tot Westerflier 1962: 73; Wiertz 1975: 92-94; Lamberts 1989: 127-129; Ruiter 

en Smulders 1996: 65, 83, 84, 121; Ubachs 2000: 350, 385, 388, 414; Vis en Janse 2002: 

53, 216; Verhage 2003: 48, 90, 91; Nissen 2014: 380; De Valk 2015: 122-125. 
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bedehuizen in respectievelijk Heerlen, Eijsden, Meerssen, Beek, Sittard en Venlo. 

Van de protestantse kerken zijn omstreeks 1850 alleen de Hervormde en de 

Evangelisch-Lutherse in het hertogdom aanwezig. De Hervormden kennen in 

Limburg dan 13 gemeenten met 17 predikanten,21 terwijl twee predikanten de 

Evangelisch-Lutherse gemeenten in Maastricht en Vaals bedienen. 22  Het zijn 

aantallen die de dominantie van de R.K.-Kerk onderstrepen. 

 

3.2.3 De opkomende industrie       

    

Veruit de belangrijkste Limburgse ondernemer is Petrus Regout, die in 1834 zijn 

kristalslijperij te Maastricht voorziet van stoomkracht. In korte tijd bouwt hij een 

industrieel imperium op waartoe een aardewerkfabriek, een glasblazerij, een 

geweerfabriek en een gasfabriek behoren. Bovendien neemt hij belangen in een 

spijkerfabriek, een spoorwegonderneming en een papierfabriek. In de 

kernactiviteiten – de kristal- en aardewerkbedrijven – zijn omstreeks 1848 al 

tussen de 500 en 600 personeelsleden werkzaam. Gasverlichting maakt het 

mogelijk continu te produceren. Vanaf 1849 groeien de bedrijven van Regout als 

kool. Het personeelsbestand verdubbelt binnen vier jaar. Ook diverse andere 

bedrijven in Maastricht ontwikkelen zich tussen 1850 en 1865 voorspoedig. Het 

mag in dit licht niet verbazen dat Maastricht in 1840 de enige stad in Limburg is 

die kan bogen op meer dan 20.000 inwoners.     

 Toch zijn er ook in Roermond opmerkelijke initiatieven. Papierfabriek 

Burghoff moderniseert; het bedrijf uit 1807 mechaniseert zijn productie en vindt 

in de jaren veertig nieuwe afzetkanalen voor zijn specialiteit, Bijbelpapier. In de 

jaren vijftig verzesvoudigt de jaaromzet. De textielfabrikant Philip Claus 

fabriceert wollen, halfwollen en katoenen stoffen. Na een fabrieksbrand in 1851 

mechaniseert hij zijn spinnerij en schaft hij een stoommachine aan waarna het 

bedrijf uitgroeit tot een werkgever met duizendkoppig personeel.23   

                                                        

                                                           
21 Dat lijkt misschien nog aardig wat, maar wanneer Jakob Jongeneel (1831-1887) in 1877 

in het dan 5.500 inwoners tellende Heerlen wordt aangesteld als predikant, telt de 

Nederlands-Hervormde Gemeente daar 20 mannelijke lidmaten, aldus Schelberg 1978: 3. 
22 Theunissen 2003(b): 208. 
23 Jansen 1989: 23-25; Ubachs 2000: 413; Knotter 2015: 421. 
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Buiten Maastricht en Roermond zal er tot 1875 op het vlak van industrialisatie 

niets bereikt worden. Jaar na jaar kan de ambtenaar van dienst in het 

gemeentelijke jaarverslag van Schaesberg toe met de standaardregel: ‘Fabrieken 

zijn hier niet’; eenmaal voegt hij toe: ‘uitzondering zijn de ambachten welke in 

de gemeente gedreven worden, niet verder winstgevend dan dat zij ten nauwste 

voorzien in het levensonderhoud van het gezin.’ Die ambachten worden in het 

verslag over 1871 gespecificeerd als: smeden, timmerlieden, schrijnwerkers, 

metselaars, kleer- en schoenmakers, in 1874 nog aangevuld met zadelmakers.24  

 Ook de mijnbouw ontwikkelt zich tussen 1830 en 1870 niet florissant, 

want de kolenprijs staat bijzonder laag, en de drie door grondwater geplaagde 

kleine mijnen te Pannesheide (de Prickoul en Neuvoccart) en Bleijerheide (de 

Neuprick) leiden een zieltogend bestaan. Alleen de Domeniale Mijn te Kerkrade 

vormt een uitzondering. In 1829 behoort deze mijn al tot de grootste en 

modernste van de wijde omgeving; bovendien doet ze het goed in sociaal 

opzicht, want vrouwen en kinderen, die in de Luikse mijnen bijvoorbeeld nog 

alomtegenwoordig ondergronds aan het werk zijn, telt ze nog amper in haar 

personeelsbestand.25          

 In Schaesberg is het de grootmoeder van Frans Erens, die in 1840 de komst 

van een steenkolenmijn weet te verhinderen met het volgende, aan de 

burgemeester van Schaesberg gerichte, gegrond verklaarde bezwaarschrift, 

gedateerd 20 juli: ‘De ondergetekende Weduwe Erens geboren Borghans, 

grondeigenaarster woonachtig te Schaesberg, geeft bij deze aan Uweled. 

gestrenge te kennen dat zij zich opponeerd tegen het voorstellen van een 

Koolenmijn in de gemeente Schaesberg voor zooveel het water voortskoomende 

uit deze Mijn, zoude gelijd worden over hare goederen te Overstreithagenhof 

gemeente Schaesberg en in hare aldaar bestaande vijvers – aan alwelken 

schaden, zij niet kan blood gesteld worden.’ Waarbij zij meteen maar laat 

aanvullen, gezien de grensligging van genoemd landgoed: ‘eene diergelijke voor 

de nieuwe Koolenmijn te Kerkrade ook te adresseeren aan den Heer 

Burgemeester te Schaesberg vermits zulks niet noodig is te Kerkrade.’ Zij weet 

zich nog dezelfde dag op voorhand gesteund door de op het vlakbij de Overste 

Hof gelegen kasteel Strijthagen wonende burgemeester Van Lommessen, die 

voor zijn eigen bezittingen dezelfde reden van bezwaar laat optekenen: ‘op 

                                                           
24 AS 309, 315, 318. 
25 De Boer 1978: 54, 56, 60; Jansen 1989: 25-27. 
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grond dat hij niet zal leiden, de lozing van het water, voortkoomende uit deze 

Mijn, over de goederen en in de Molenbeek en vijvers van zijn landgoed 

Streithagen, waardoor de liggende landerijen beschadigd, de verkregen 

concessie op de Beek benadeelig, en de vijvers overstroomt kunnen worden.’26 

 Voor betere kolenprijzen is het wachten tot de jaren 1890; dan pas neemt 

de mijnbouw in Limburg een hoge vlucht, die gepaard gaat met tal van 

infrastructurele verbeteringen. Zo krijgt Schaesberg in 1896 een treinstation aan 

de dan gerealiseerde lijn Sittard-Heerlen-Herzogenrath en in 1904 alsnog een 

steenkolenmijn.27 Grootmoeder is er dan niet meer en haar oudste kleinzoon zal 

met lede ogen aanzien hoe pal naast de Overste Hof een afvalberg van mijnsteen 

verrijst die het landgoed tot in onze dagen overschaduwt. De mijnwerkers zelf 

gaan bij Frans Erens door voor ‘het uitschot van alle landen’, ‘zeer immoreel’, 

‘gevreesde buren’ en ‘moderne roofridders’.28                 

 

3.2.4 De infrastructuur  
 

Willem I laat de Zuid-Willemsvaart aanleggen, ontworpen voor de toen grootste 

binnenschepen (zeshonderd ton), die in 1826 gereed komt als verbinding van 

Maastricht met Den Bosch en de zeegewesten. Deze vaart laat de handel van 

Limburg met het Noorden in de volgende jaren met sprongen vooruit gaan. Men 

is nu niet langer aangewezen op de moeilijk bevaarbare Maas met haar sterk 

wisselende waterstanden en talrijke sluizen.      

 De toestand van het wegennet is niet rooskleurig. Vrijwel steeds is er 

gebrek aan geld om reparaties te bekostigen, laat staan om tot nieuwe aanleg 

over te gaan. In 1812 begint men met de aanleg van de strategisch belangrijke 

weg Maastricht-Venlo. Voltooiing volgt pas in 1843. Na vier jaar metselen komt 

in 1840 een steenweg gereed tussen Heerlen en Sittard.            

De ‘ijzeren wegen’ gaat het beter af. Er komt een spoorlijn tussen Landen en Sint 

Truiden, alwaar op 6 oktober 1839 de eerste trein het gloednieuwe station 

                                                           
26  De regels rondom de -t dan wel -d-uitgang bij werkwoordsvormen waren ten 

gemeentehuize nog onbekend, zo blijkt wel. 
27 Jansen 1989: 33; Schiffelers 2020: 15.   
28 Erens 1910(d); Erens-Bouvy 1910; Erens 2020. Dat over de delvers van het zwarte goud 

ook anders werd – en nog steeds wordt – gedacht, volgt uit de reacties van Wiessing 1910, 

Falkland 1911, Kreukels 2020 en Kreukels 2020(b).  
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binnentuft. In 1847 is de lijn doorgetrokken tot Hasselt. In het huidige 

Nederlands Limburg laat de trein langer op zich wachten. In 1841 besluit een 

groep Maastrichtse ondernemers tot de oprichting van een commissie voor een 

spoorlijn naar Aken. Daarmee hoopt men de oude transitohandel vanuit het 

Rijnland nieuw leven in te blazen. Die is ten gevolge van de Belgische 

onafhankelijkheid en de aanleg van de spoorlijn naar Luik erg afgenomen. Men 

zoekt vooralsnog geen aansluiting met de rest van Nederland. De bouw van de 

lijn start in 1847. Op 20 oktober 1853 wordt de spoorlijn Maastricht-Aken in 

gebruik genomen, met het door Jacobus Enschedé ontworpen station van 

Valkenburg als pronkstuk, een creatie die doet denken aan het koninklijk paleis 

te Tilburg. Er rijden drie treinen per dag in de beide richtingen. De uitbater is de 

Akens-Maastrichtse Spoorwegmaatschappij. Deze verlengt de lijn in 1856 tot in 

Hasselt, waartoe een spoorbrug over de Maas wordt geslagen. In 1860 realiseert 

de Luik-Maastrichtse Spoorwegmaatschappij de railverbinding tussen de beide 

Maassteden waarnaar zij is vernoemd.29  

 

3.2.5 Het onderwijs in Schaesberg  

 

Frans Erens bezoekt de dorpsschool te Schaesberg. Nieuwenhagen is minder in 

trek vanwege de concurrentiestrijd tussen de drie schooltjes aldaar. De (enige) 

school te Schaesberg deelt een in 1827 naast de kerk gebouwd pand met het 

gemeentehuis.30 Zoon Frans drukt er vanaf mei 1866 de schoolbanken met 107 

andere kinderen, 59 jongens en 48 meisjes.31 De ouders kost dat maandelijks 25 

cent aan schoolgeld. Maar al verkeert het schoolgebouw ‘in redelijken staat’ en 

laten ‘het materieel en de hulpmiddelen niet te wenschen,’ zoals het 

gemeentelijke jaarverslag over dit jaar 1866 vermeldt, toch krijgt de 

                                                           
29 Jonkergouw 1978: 60, 85; Van der Eycken 1989: 70, 71, 75, 76; Ubachs 2000: 433; Laheij 

en Van den Bosch 2015: 106-108, 111, 115. 
30 Odekerken 2003: 18. 
31 Een aantal dat maandelijks licht fluctueert, behalve in juli en augustus, waarin er tot wel 

een kwart minder leerlingen zijn; deze dienen dan van hun ouders mee te werken op het 

land. Vliegen is gewoon daar aan het begin van de winter over op te merken: ‘Ah, da haben 

wir auch wieder die Sommerkinder’ (daar hebben we ook weer de zomerkinderen), weet 

Wiertz 1975: 109. 
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Schaesbergse leraar, de onderwijzer Vliegen, in dienst vanaf 1863 (en tot aan zijn 

overlijden in 1902), van de ouders Erens niet lang de tijd om zich te bewijzen: 

vier maanden slechts. Vanaf september ontbreekt Frans Erens alweer in de 

namenlijst van bij hem schoolgaande kinderen. Dat mag gezien de statuur van 

Vliegen in het dorp en de omtrek opmerkelijk heten.32 Maar vader Erens weet 

als gemeentebestuurder hoe diens benoeming tot stand is gekomen. Wellicht 

speelt die wetenschap een rol bij enige terughoudendheid aan de zijde van de 

ouders, want het gemeenteverslag over 1863 meldt eerlijk: ‘Ondanks de 

herhaaldelijk gedane oproeping in de dagbladen, hebben zich geene andere 

sollicitanten dan de tegenwoordige titularis opgedaan zoodat niet te kiezen 

bleef.’33            

 En dan zijn er nog de andere kinderen, uit andere milieus, met wie zijn 

oudste zoon zich omringd weet en over wie in de Schaesbergse 

gemeenteverslagen vanaf 1870 telkens opnieuw wordt gemeld dat men ze had 

moeten ‘aansporen tot meer geregeld schoolbezoek’ teneinde ‘hen aan eene 

ordelijke leefwijze te gewennen.’34 Misschien zien Erens’ ouders het nog wel niet 

zo verkeerd, maar Frans Erens is niet over hun opvoedkundige keuze te spreken: 

‘Ik werd […] zorgvuldig door mijn ouders alléén gehouden, afgezonderd van 

anderen. En toch had ik een drang om met andere kinderen samen te zijn, 

kameraden te hebben, met hen te spreken en te spelen,’ noteert hij, en daar 

klinkt bitterheid in door.35 ‘Een halfjaar lang was ik op de dorpsschool geweest, 

maar dat beviel aan mijn ouders niet erg. Wat mij, de negenjarige jongen, 

betreft, ik vond het niet bijzonder prettig maar ook niet bijzonder onaangenaam 

zo dagelijks tweemaal heen en weer de twintig minuten lange weg naar school 

te moeten lopen,’ vat Frans Erens zijn dorpsschoolervaring zelf samen.36 

 

                                                           
32 AS 310; AS 1183; Jongen 1952: 107; Van den Eelaart 1982: 186; Erens 1989: 69. 
33 AS 307. Niettemin is Vliegen na het verblijf van Frans Erens op zijn school present bij de 

aangifte van overlijden van (groot)moeder Erens-Borghans op 5 februari 1867 (AS 1724, 

overlijdens 1867, 8), een soort getuigerol die hij ook later nog voor de familie Erens zal 

vervullen, zodat van animositeit tussen ouders en leraar geen sprake zal zijn geweest. 
34 AS 314-317. 
35 Erens 1989: 51. 
36 Erens 1989: 80.  
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3.2.6 De taal in het zuidoosten 
 

 

Het personeel op Huize De Kamp spreekt onderling in het plaatselijke dialect, 

terwijl in het Duits gebeden en gezongen wordt. In een tijd waarin de meeste 

plaatsgenoten zich amper in het Nederlands kunnen uiten, mag het opmerkelijk 

heten dat grootmoeder, weduwe Erens-Borghans, naast een Duitstalige krant 

ook een Nederlandstalig blad leest.       

 Terwijl de gemeentesecretaris zich al wel van het Nederlands bedient, is 

medio negentiende eeuw het Duits nog de omgangstaal van de lokale Rooms-

Katholieke Kerk en men gebruikt er alleen Duitse kerkboeken. De Schaesbergse 

pastoor Bursgens – in functie van 1821 tot aan zijn dood in 1865 – spreekt Duits, 

terwijl zijn kapelaan Römkens voor de zakelijke correspondentie van dezelfde 

taal gebruik maakt. Ook bidprentjes zijn in het Duits.    

 Van oudsher bestaan er nauwe betrekkingen tussen enerzijds Schaesberg 

en Nieuwenhagen en anderzijds het Duitse Rijnland, in het bijzonder de stad 

Aken. Veel mannen vinden daar werk en veel meisjes gaan er dienen. Naar Aken 

brengen de vrouwen met marktkorf en ‘wusch’ (een rond stevig kussentje dat 

onder de korf, die men op het hoofd draagt, geplaatst wordt) boter, eieren, fruit 

en groenten. Zo bezien is het niet vreemd dat de schutterijen van Nieuwenhagen 

en Schaesberg, opgericht in respectievelijk 1860 en 1884, in eerste instantie een 

Duitse naam hebben. Pas de ervaringen opgedaan tijdens de Eerste 

Wereldoorlog zullen het gebruik van het Duits doen tanen. Ook de intensivering 

van de plaatselijke steenkolenexploitatie en het openen van nieuwe mijnen die 

immigratie uit noordelijker gelegen Nederlandse provincies teweegbrengen, 

dragen bij aan een sterkere positie van het Nederlands.   

 Limburg is in 1857 geografisch niet alleen het wormvormig aanhangsel van 

een klein land, honderden kilometers en meerdere dagreizen verwijderd van het 

bestuurlijk en economisch centrum daarvan. Doordat het als hertogdom behalve 

van Nederland ook deel uitmaakt van de Duitse Bond is de staatsgrens ter 

plaatse niet meer dan een papieren formaliteit. De bewoners ondervinden geen 

problemen om zich aan de overzijde van die grens verstaanbaar te maken. Ze 

beheersen het Duits en kunnen bovendien en desnoods op de dan nog overal 

gesproken, grensoverschrijdende volkstaal, het dialect van de streek, 
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terugvallen. Werken aan gene zijde van de grens is aan de orde van de dag.37 

 In de ‘Jongensjaren’ binnen Vervlogen jaren schildert Erens het landelijke, 

agrarische karakter van zijn geboorteplaats. Volledigheidshalve zij evenwel 

gewezen op de nabijheid van Herzogenrath en het Wormdal, strikt genomen 

gelegen buiten Limburg, doch niet verder dan drie kwartier lopen van De Kamp 

verwijderd. Het blijft onvermeld in Vervlogen jaren en zou ook uit de toon zijn 

gevallen in wat Jan-Paul Hinrichs bestempelt als: ‘het mooiste landgoedproza in 

onze literatuur, dat letterlijk ruikt naar hooi en winterse haardvuren.’38 Maar in 

die dagen is dat Revier een industriegebied van betekenis dat voor het 

industriële Maastricht niet onder doet. Behalve daar al wel florerende 

steenkolenmijnen bevinden zich er ook glas- en naaldenfabrieken waarvan de 

jonge Frans Erens de torens kan zien roken vanuit het veld achter de kerk van 

Nieuwenhagen. Ook is er een enkele jaren voor Erens’ geboorte geopende 

treinverbinding naar zowel Düsseldorf als naar Aken, vanwaar men verder reizen 

kan naar Maastricht, maar tevens naar Keulen en Bonn, Trier, Brussel én Parijs. 

Die ‘voorbijrazende sneltreinen op Duits gebied’ noemt Erens wel en zij verklaren 

ook waarom ‘Limburgers […] gemakkelijker naar Parijs dan naar Amsterdam’ 

gingen.39           

 Juist deze dus geenszins achtergebleven, begrensde of geïsoleerde, 

specifieke zuidoosthoek van Limburg waarin zijn wieg stond, zal waarschijnlijk 

hebben bijgedragen aan de totstandkoming van Erens’ weltoffene geest. 

                                                           
37 Jongen 1969: 1, 2; Van Banning 1988: 180, 181; Goossens 1989: 218; Theunissen 2003: 

120, 121; Frins 2009(b): 235, 236; Frins 2009(c): 275, 291, 293. 
38 Hinrichs 2018: 73.  
39 Erens 1938: 25, 38. Het Wormdal met inbegrip van de spoorlijn vormt het decor van 

Emile Erens’ tot heden niet herdrukte bijdrage aan het tijdschrift Nederland ‘Boerenliefde. 

Eene novelle’ (Erens 1893(d)). Ook diens ‘Limburgsche Novelle’ De Schoenmaker speelt 

zich af in het Wormdal (Erens 2013: 5-24; Erens 2018: 16-31). De industriële aspecten van 

het gebied blijven echter ook in deze teksten onbeschreven.  
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4 – Frans Erens op zijn weg naar Parijs                                   

    

4.1 Wat aan Parijs vooraf gaat: de jaren 1857-1880   

   

4.1.1 Jongensjaren, 1857-1866  

 

‘Toen hij op de wereld was gekomen, werd “de Mei”1 uit het hoogste venster 

van de gevel gestoken en oom Hubert, die terugkwam van een verblijf in Indië 

en van Kerkrade was afgehaald met het rijtuig, zag als hij uitstapte dat een kind 

in het huis was geboren,’ zo verhaalt een niet met naam genoemde over de 

eerste levensdag van Frans Erens.2 Zijn moeder noteert achter in haar in zwart 

leer gebonden Manuel de Piété, een gebedenboek: ‘Maria, Joseph, Franciscus, 

Peter, Hubertus Erens ist geboren den 23 julij 1857 ’s morgens ten 2 uure.’3 Zoals 

in die tijd gebruikelijk wordt hij nog dezelfde dag gedoopt. Daarmee is hij bij 

onverhoopt overlijden in de wieg verzekerd van een plek in de hemel. Kapelaan 

Römkens en grootvader Menten treden op als getuigen.4    

 Familieleden en knechten, geestelijken en andere notabelen vormen 

totdat hij De Kamp als negenjarige verruilt voor een verblijf op een kostschool 

de enige omgang voor Erens. Op de jongen rusten van meet af aan alle grote 

maatschappelijke verwachtingen die de binnen slechts enkele generaties tot 

welstand opgeklommen familie Erens koestert. Hem wachten van omgang met 

dorpse leeftijdgenoten afgeschermde jongensjaren. Het overlijden van zijn één 

jaar jongere zusje Agnes op de leeftijd van amper anderhalf zal de hem 

omringende zorg nog doen toenemen.                  

                                                           
1  Een met kleurrijke linten (en eventueel ook kransen) versierde top van een den 

(Theunissen 1952: 73). 
2 Frans Erens-archief Fokas Holthuis te Den Haag, cahier 8. Het citaat dateert van 1951. 

Waarschijnlijk gaat het bij de schrijver om Christel (Bosch-)Meurer, de secretaresse van 

Erens’ broer Joseph Erens (1867-1954). Bij bijzondere gelegenheden zoals geboortes maar 

ook wanneer in augustus de laatste oogstwagen binnenkwam, stak men een ‘mei’ door 

het ruitvormige venster (Vromen 1970: 50).  
3 Mededeling Peter Schobben. 
4 Dopen Schaesberg 1789-1880 chronologisch, 1857, 21 (Stichting Edmond Delhougne 

Roermond). 
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Vader is thuis een stille en teruggetrokken man. In navolging van zijn eigen vader 

is hij decennialang raadslid en wethouder voor de gemeente Schaesberg. Voor 

zijn wethouderschap ontvangt hij een jaarwedde van 15 gulden, voor zijn 

raadlidmaatschap niets. Veel geven deze erefuncties hem niet te doen: de 

notulen van de raadsvergaderingen beslaan nooit meer dan twee foliantvellen, 

daar er behalve de vaststelling van de notulen van de voorafgaande vergadering 

bijna steeds maar één agendapunt valt af te werken. Zo rest hem volop tijd om 

niet alleen het boerenbedrijf op De Kamp te bestieren maar ook het familiebezit 

te vergroten door middel van grondspeculatie. Menigmaal koopt en verkoopt hij 

per notariële akten flinke percelen land.5      

 Moeder is behalve druk met moederen – op haar eersteling volgen tot in 

1872 niet minder dan negen zwangerschappen – ook een welkome vraagbaak 

voor haar oudste, leergierige, zoon.      

 Twee ongehuwd gebleven zussen van vader, Anna Josepha (1810-1880, 

roepnaam Phina) en Maria Anna Hubertina (1820-1894, roepnaam Marianne) 

wonen tot halverwege de jaren 1860 ook op Huize De Kamp, zolang het gezin 

van hun broer nog niet te groot is. Ze bemoeien zich met de opvoeding en zijn 

zeer vroom. Hun opleiding genoten zij op de kostscholen van Aken en Luik. In 

hun slaapvertrek staan heiligenbeelden en aan de wanden hangen gravures met 

afbeeldingen van heiligen. Naast het huishoudelijke werk wijden zij hun tijd aan 

gebeden en religieuze literatuur, vooral van mystieke schrijvers. Naar de kerk 

gaan zij alleen ’s zondags. In de zondagse kerk, die van Schaesberg, beschikken 

zij over een gehuurde zitplaats in een voor welgestelde dames gereserveerd, 

afgescheiden koor naast het altaar. Tante Marianne speelt soms mandoline, 

terwijl tante Phina de keuken en de wijnkelder onder haar hoede heeft. Zij weet 

wat er in het Rijk van Bacchus te koop is. Haar kelder is tot de nok gevuld met 

grote bordeaux (Dillon, Yquem, dat soort werk), beaujolais (Talencé) en 

bourgogne (Chambertin), edel wit van de oevers van de Rijn (Eltville), Saar 

(Euchariusberger) en Moezel (Piesporter) en alle denkbare variëteiten 

champagne. De geboorte van Emile Erens in 1865 brengt de tantes ertoe, alsnog 

uit te trekken.6 Op Frans Erens is in december 1858 eerst zusje Agnes gevolgd, 

dat echter in mei 1860 overlijdt. Nog datzelfde jaar 1860 wordt broer Hubert 

                                                           
5 Munnichs 1946: 20; Erens 1989: 38; AS 240-242; AS 300-317. 
6 Mosmans 1935: 154; Munnichs 1946: 22, 23, 25; Van Banning 1951: 113, 114; Jongen 

1957: 55; Vromen 1970: 46; Erens 1985: 24; Erens 1989: 33, 34, 56, 74; Mededeling Peter 

Schobben. 
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geboren; zus Maria volgt in 1862, broer Eugenius in 1863.7         

 Schoolmeester Vliegen brengt Frans Erens de grondbeginselen van het 

pianospel bij. Hij mag van de Nieuwenhaagse koster het geleerde laten klinken 

op het kerkorgel en dat nog wel tijdens eucharistievieringen – zijn spel is er goed 

genoeg voor, want de parochianen merken de jeugdige organist nimmer op. Zelf 

vindt Erens later dat hij het nooit tot ‘grote vaardigheid’ in het pianospel heeft 

weten te brengen, al slaagt hij er wel in, het Largo van Händel ‘uit de toetsen 

tevoorschijn te halen’.8         

 De decennialang in hun parochies werkzame priesters van Schaesberg en 

Nieuwenhagen, zonen van de streek, zijn huisvrienden die op zondagen 

aanschuiven voor het diner. Oom en naamgenoot Frans Erens (1821-1890) is 

pastoor te Waubach, waar hij veel eigen vermogen investeert in de bouw van 

een nieuwe kerk, school en klooster. Oom Ernest Menten (1834-1920), door 

Paredis in 1859 tot priester gewijd, kan tijdens zijn regelmatige bezoeken aan 

het gezin van zijn zuster bidden in de huiskapel op de eerste verdieping. Daartoe 

staat hem het vierdelige, in 1727 bij Plantijn te Antwerpen gedrukte Brevarium 

Romanum ter beschikking, een kostbaarheid uit de boekenkast van De Kamp. 

Petrus Jozef Savelberg komt ook vaak over de vloer. Deze kapelaan van 

Schaesberg was eerder rector van het klooster Nonnenwerth en wordt in 1865 

overgeplaatst naar zijn geboorteplaats Heerlen. Daar zal de herbergierszoon 

weldra leiding geven aan een door hemzelf gestichte nonnen- (1872) en 

broederorde (1875) die zich richten op ziekenzorg en de opvang van armen, 

bejaarden en ontheemden.9         

 Met de knechten gaat Frans Erens graag om. Zij staan op De Kamp dag en 

nacht voor de familie Erens klaar. Mathies Keeren (1821-1892) schopt het tot 

                                                           
7 Respectievelijk: AS 1723, geboorten 1858, 36; AS 1723, overlijdens 1860, 14; AS 1723, 

geboorten 1860, 29; AS 1723, geboorten 1862, 11; AS 1724, geboorten 1863, 25. Het zou 

na 1865 nog drukker worden in huis, want in 1867, Frans Erens verblijft dan op kostschool 

te Roermond, volgt Joseph (AS 1724, geboorten 1867, 10), in 1868 Ernest (AS 1725, 

geboorten 1868, 24) en wanneer Erens zijn middelbare schooltijd op kostschool Rolduc 

doorbrengt zien nog, op Nieuwjaarsdag 1870, Frits (AS 1725, geboorten 1870, 1) en in 

1872 benjamin Hein (AS 1725, geboorten 1872, 7) het levenslicht. Zij krijgen ook hun 

vermelding achterin moeders boek (Mededeling Peter Schobben). 
8 Erens 1935(g): 48; Erens 1940: 153; Erens 1989: 67, 70. 
9 Munnichs 1946: 24, 25; Hendriks 1972: 10; Wiertz 1975: 89, 90; Goossens 1981: 409, 415, 

416; Erens 1989: 66, 67, 74; L’Ortye 1991: 60; Ramakers 2000: 48; Mulders en Hamers 

2016: 26-29. 
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generaal, de hoogste rang, bij de schutterij en wordt bij zijn 40-jarig 

dienstjubileum op De Kamp gedecoreerd als lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Gradus Visscher kan lezen en schrijven, geldt daarom onder het personeel als 

‘geleerd’ en imponeert de jongen met zijn kennis van de wereld. Erens mag hem 

dikwijls begeleiden op boodschappentocht naar het Duitse Scherpenseel. ’s 

Avonds neemt vader met zijn personeel de dag door. Daarna pakt hij zijn uit de 

achttiende eeuw daterende exemplaar van Der große Baumgarten erbij, om het 

samenzijn met een reeks daaruit voorgelezen gebeden te besluiten. 10  Deze 

feodale samenlevingsvorm van voorbeeldige heren en trouwe knechten die hij 

op De Kamp als jongen leert kennen, behoudt een leven lang Frans Erens’ 

voorkeur.11          

 Anders dan zijn leeftijdgenoten uit minder gefortuneerde gezinnen, heeft 

Erens de vrijheid om de natuur in te trekken, in plaats van mee te moeten werken 

in de huishouding of op het land. Hij vertoeft graag in de tot op een steenworp 

van De Kamp reikende Brunssummerheide. Die heide prikkelt zijn fantasie, met 

prehistorische grafheuvels, de door legenden omgeven Rode Beek en 

Heksenberg en een kilometerslange ringwal. Afgezien van de schaapsherder en 

een enkele treurende weduwnaar, die hij er wel eens ontmoet, is de jongen er 

vooral alleen, want als recreatiegebied is de heide dan nog niet ontdekt. Eens 

struint hij helemaal tot in Hoensbroek, wel tien kilometer van De Kamp vandaan. 

Daar bewondert hij het kasteel. Hij heeft er thuis wel al over horen vertellen, 

maar oog in oog met de machtige torens en de slotgracht overtreft het zijn 

verwachtingen. Het gebouw wekt in hem een gevoel van ontzag voor zijn 

geboortegrond.12          

 Nu en dan trekt een colporteur door de dorpen. Niemand weet wie hij is 

of waar hij vandaan komt, maar iedereen herkent de vreemde verschijning 

                                                           
10 Erens 1930(d) 2; Van Banning 1951: 114; Erens 1989: 35, 37, 39, 45; De Raadt 2003: 136; 

Seerden-Pompl 2016: 65, 67; Mededeling Peter Schobben.   
11 Erens 1982: 334. Erens 1906: 110-112 geeft voorbeelden van samenlevingsvormen (en 

wereldbeelden) waarop Erens iets aan te merken heeft: achtereenvolgens socialisme, 

anarchisme, occultisme, materialisme. 
12 Erens 1929(f): 308; Moonen 1952: 6, 14; Jongen 1953(b): 137, 138; Jongen 1957: 53, 54; 

Van den Eelaart 1981: 209; Van Venrooy 1981: 50, 63, 67, 68, 78, 79, 81, 89, 91; Erens 

1989: 11, 13, 15, 356, 357; Schiffelers 2005: 92, 93. Voor een literaire impressie van deze 

heide leze men behalve Frans Erens’ ‘In de bleuiende hei’, waarover meer in hoofdstuk 

negen, ook Emile Erens’ ‘Limburgsche Novelle’ Mieke (Erens 2013: 25-32; Erens 2018: 32-

38). 
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dadelijk aan zijn lange gestalte, slepende gang en de met boeken gevulde leren 

tas op zijn rug. Alban Stolz noemen ze hem, naar de Duitse katholieke theoloog 

(1808-1883) van wie hij steeds de nieuwste geschriften met stemverheffing aan 

de man zoekt te brengen. Daarbij krijgt zijn luide toon een klank van 

gewichtigheid, die de jonge Erens des te nieuwsgieriger maakt naar de 

koopwaar. Hij is dan ook de koning te rijk wanneer hij van hem op een warme 

zomermorgen de Kalender für Zeit und Ewigkeit, een soort stichtelijke Enkhuizer 

Almanak, in ontvangst mag nemen. Een heel boek helemaal voor hemzelf; zijn 

Stolz vervult hem met trots.13        

 Tot de vaste uitstapjes van de gezinsleden behoort het in augustus 

bezoeken van de Akense kermis, de ‘Bend’. Die zal nog tot de Tweede 

Wereldoorlog de grootste kermis van het Rijnland blijven. De op zo’n vijftien 

kilometer afstand van De Kamp gelegen Pontdriesch, de straat waar de kermis 

begint, kan in drie uur wandelen worden bereikt. Knecht Mathies ziet er geen 

been in. De familie voelt zich niet geroepen diens voorbeeld te volgen en verkiest 

erheen te waggelen per barouchette. Daarmee duurt de reis, overigens, niet veel 

korter. Wel vergroot dat transportmiddel de kans om onbezweet en smetteloos 

aan te komen. Dat is wel zo wenselijk, want wie in die jaren de Akense kermis 

bezoekt, doet dat op z’n paasbest, in zijn zondagse kleren.   

 Het rondom zwavelhoudende bronnen gebouwde Romeinse Aquis-

Granum herrees met de vestiging van Karel de Grote en diens keizerpalts in de 

achtste eeuw in volle glorie. Nadien bleef Aken een stad van importantie, niet in 

het minst doordat alle 37 Duitse keizers er tussen 814 en 1531 werden gekroond. 

In Erens’ jongensjaren kan de stad nog pronken met barokke kuurbaden die 

vanwege hun heilzame werking tegen onder meer reuma gekroonde hoofden uit 

heel Europa aantrekken. In hun kielzog volgen tienduizenden kuurgasten op 

jaarbasis. 14  Het in 1853 geopende treinstation Templergraben oogt als een 

stoere vesting met torens getooid met kantelen, terwijl het theater uit 1825 lijkt 

te zijn overgeheveld uit het antieke Griekenland. Door bomenrijen omzoomde 

boulevards omringen een goed bewaard gebleven middeleeuwse kern die wordt 

doorkruist door deftige winkelstraten – de nagenoeg al dat moois verwoestende 

bommenregens van 1944 en 1945 zijn nog ver weg. De stad beschikt over enkele 

goed geoutilleerde hospitaals. Wanneer een lid van de familie Erens een 

                                                           
13 Erens 1912: 97-105. 
14 Prick 1990 biedt een amusant relaas over het contemporaine kuren in Aken aan de hand 

van de daarbij in 1897 genoten belevenissen van Lodewijk van Deyssel. 
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ziekenhuisverblijf behoeft, is het in Aken dat opname volgt. Er bloeit voorts een 

industrie van onder meer glas, lakens, naalden en tabak. In 1870 gaat de 

technische hogeschool open, die de nodige studenten aantrekt. Aken is hip and 

happening, zou men tegenwoordig zeggen. En daarbij is zij ook booming: het 

aantal inwoners groeit van 50.000 in 1855 naar 86.000 in 1880, een aantal dat in 

1914 zal zijn verdubbeld. Over de zware afgesleten keien onder de machtige 

stadspoort Ponttor door ratelt de koets van de familie Erens deze grandeur 

binnen.            

 Op de kermis rijgen de kramen zich aaneen. Een vlooiencircus maakt 

indruk op de kleine Erens. De beestjes duelleren met elkaar en rijden elkaar rond 

in wagentjes. Erens ervaart de Bend als een paradijs, waar geen enkele wens 

onvervuld blijft. Zo’n type kermis is in Zuid-Limburg niet te vinden. ‘Kermis’ 

betekent in de dorpen daar een kerkdienst gevolgd door een processie over met 

bloemen bestrooide straten langs aan kant gebrachte huizen en een weerzien 

met familieleden die soms van uren ver komen om een vorstelijk gastenmaal te 

gebruiken. Tweemaal per jaar, in de zomer en in de winter, haalt men voor zo’n 

kermis alles uit de kast.15 Maar attracties en kramen met lekkers als in Aken, die 

verschijnen nog niet op de dorpskermissen.      

 De trip naar de Bend wordt telkens besloten met een diner in hotel-

restaurant ‘Zum König von Spanien’. Die eetgelegenheid in de 

Kleinmarschierstraße, sinds 1784 in bezit van de familie Michels, wordt in die 

dagen in advertenties aangeprezen als ‘bestrenommiertes Haus am Platze’, het 

gerenommeerdste etablissement ter plaatse. Schildpadsoep geldt daar dan als 

delicatesse en de familie Erens is er dol op. De broer van de restauranteigenaar 

is pastoor in het nabije Orsbach. Frans Erens houdt van diens Akense humor, die 

in ‘der König’ de ronde doet en die hij bestempelt als van de meest drastische 

soort. Huisvriend Jacob Hensen, een vooraanstaand boekhandelaar annex 

uitgever uit de stad, geeft er ook altijd sterke staaltjes van ten beste wanneer hij 

De Kamp bezoekt. De klank van het smeuïge stadsdialect zal aan de lol veel 

hebben bijgedragen. Vanaf de late achttiende eeuw zijn uitingen van Akense 

humor vastgelegd. De geschriften van Johann Ferdinand Jansen (1758-1834) 

                                                           
15 In Schaesberg heeft de zomerkermis in die jaren plaats rond het Hoogfeest van de H.H. 

Petrus en Paulus, patroonheiligen van de plaatselijke kerk (29 juni), de winterkermis rond 

de feestdag van de H. Barbara (4 december). Hoogtepunt van die laatste vormt in 1868 

een ‘Konzert à la Strauss’ in de zaal van de dorpskroeg, uitgevoerd door het muziekkorps 

van het 28e Pruisische Infanterieregiment (Van Banning 1988: 183, 184; Odekerken 2003: 

27).    
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gelden als archetypen. Eén voorbeeld uit diens werk, ‘D’r Maskeball’ (Het 

gemaskerd bal), geschreven in 1821, kan hier volstaan om een indruk te krijgen 

van waar Erens zo’n groot plezier aan kon beleven – zelf heeft hij geen mop 

woordelijk overgeleverd:  

E Mäddche open Ball wou jooeh      

 än woss net, wat et öm sou schlooe,      

 mär datt höm nömmens jliich erkant;      

 döm roenet frech ene lösteje Vant:      

 ´Wejsch mär zevöör et Blankettsel brav     

 van allebeijds ding Backens av,       

 da kennt – ich sag et dich een et Uhr –     

 jewiss dich net di eije Brur!’16         

Ondanks dit alles is toch het jaarlijkse (na)zomerverblijf van een volle maand bij 

zijn grootouders te Roermond de trip die voor Erens het hoogtepunt van het jaar 

vormt. In Vervlogen jaren legt hij vast hoe de reis daarheen verliep voor 1865 – 

dat jaartal noemt Erens weliswaar niet maar die datering is mogelijk doordat hij 

er zijn grootvader nog ontmoet, die dat jaar zou overlijden. Ook het spoor tussen 

Maastricht en Venlo, dat in 1865 zal worden geopend, is er nog niet, schrijft hij. 

Erens’ routebeschrijving maakt inzichtelijk hoe het heeft kunnen komen dat 

Zuid- en Midden-Limburgers zo weinig met elkaar op hebben. Het is nogal een 

onderneming om met de toenmalige infrastructuur nader tot elkaar te komen. 

Dat maakt het niet aannemelijk dat er veel onderling contact zal zijn geweest. 

Tien uur maar liefst zijn de Erensen onderweg, met dien verstande dat de 

paarden en henzelf enkele rustpauzes wordt vergund. Eerst in de herberg van 

Amstenrade, dan in hotel-café Scheffers in het door een gracht en stadswallen 

omringde Susteren, waar warm wordt gegeten. Erens kan er zich vergapen aan 

                                                           
16 Een meisje wilde naar een bal/en wist niet wat te dragen,/zolang maar niemand haar 

meteen herkennen zou;/een olijke vent gaf haar brutaal deze raad:/‘Was slechts van te 

voren braaf de plamuur/van allebei je wangen/dan herkent jou – ik fluister het in je oor –

/beslist niet eens je eigen broer!’ 

Savelsberg 1912: 77, 78, 83, 120; Erens 1930(e): 3; Vromen 1970: 49; Kessels 1981: 10, 12, 

35, 43, 46, 79, 80; Baedeker 1983: 340, 341; Gandelheid 1986: 11, 18, 39, 43, 50-52, 57, 

67, 88, 94, 101, 106, 111, 143-146, 152, 154, 164, 171; Anoniem 1991: 78, 92; Dümmler 

1995: 5, 11, 35, 36, 42, 43, 64, 116, 117; Erens 1989: 37, 42, 52-57, 69, 370; Wollgarten 

2007: 42; Heine 2011: 5, 10-12; Frins 2016: 47; Lütke 2017: 22, 31, 107, 200; Erens 2018: 

83, 91.  
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de van zoldering tot vloer met landschappen beschilderde wanden.  

 Het is Erens voorgekomen alsof hij na de pakweg veertig kilometer een 

wereldreis had afgelegd. De kindermeid ging mee, maar zal aan hem geen kind 

hebben gehad. Hij ziet zoveel onderweg – en dat maakt zoveel indruk op hem 

dat hij het zich op hoge leeftijd nog voor de geest kan halen. Neem de witte kei 

die hij in het Schaesbergse Streeperbos aanziet voor het oor van een konijn; de 

man onder een strohoed waarop de ondergaande zon weerkaatst op de 

Roermondse Kapellerlaan en ten slotte de lange, magere man die staat te 

wachten op het pleintje bij de waterpomp in de Neerstraat: grootvader. 

 Erens geniet van alles wat hij beleeft in het grootouderlijke huis. Zelfs het 

moeten slapen op een strozak op de vloer ervaart hij als een genot. Maar slapen 

doet hij nooit te lang, want ’s ochtends vindt hij het van achter het 

slaapkamerraam een niet te missen moment wanneer de zon opgaat en de zee 

van aaneengesloten daken oplicht terwijl hij bij dat beeld de eerste karren over 

de bestrating van maaskeien kan horen ratelen. De Neerstraat is op elk moment 

van de dag toch al een plaatje. Zo is het aanpalende pand, hotel De Gouden 

Leeuw, de eerste overnachtingsplek van de plaats, waar wanneer de gelegenheid 

zich voordoet niemand minder dan de koning pleegt te slapen.   

 Roermond mag als tweede stad van Limburg met ruim 7.000 inwoners dan 

wel over slechts ongeveer een derde van het inwonertal van hoofdstad 

Maastricht beschikken, de stad loopt op innovatief vlak wel voorop. Zo heeft zij 

haar vestingwerken al geslecht en getransformeerd tot groene alleeën. Een 

ondergronds rioleringssysteem garandeert zelfs na forse regenval droge voeten 

op straat. ’s Avonds baadt zij sinds 1861 in de sfeervolle schijn van duizend door 

gas van licht voorziene straatlantaarns. En dankzij de hypermoderne telegraaf is 

zij steeds à la minute op de hoogte van wat er in de wereld speelt.   

 De in Roermond geboren Pierre Cuypers is na zijn in Antwerpen doorlopen 

studie bouwkunst teruggekeerd en werkt verderop in het centrum aan zijn 

eerste grote restauratieklus. Hij neemt vanaf 1863 de Munsterkerk onder 

handen en laat er geen misverstand over bestaan wat hij onder ‘restauratie’ 

verstaat. De plompe, logge Romaanse bouw transformeert hij tot een rank 

gotisch godshuis dat bij oplevering in 1884 het origineel zal doen vergeten. Het 

zal leiden tot een discussie die ook bij zijn toekomstige projecten (kasteel De 

Haar, het Muiderslot) de kop op steekt, namelijk of Cuypers’ fantasierijke 

interpretatie van de Middeleeuwen wel op zulke waardevolle monumenten kan 

worden losgelaten. Bij De Haar handhaafden ze die, het Muiderslot werd in de 

twintigste eeuw weer snel ontdaan van alle door Cuypers bedachte tierlantijnen. 

Deze bestempelt Erens in 1898 als ‘knutselwerk’ dat ‘prachtige gebouwen’ heeft 
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‘verknoeid’. In de jaren tachtig kan Erens Cuypers’ bekendste eigen creaties 

bekijken in Amsterdam: het Centraal Station en het Rijksmuseum.  

 Cuypers ontwikkelt zich in zijn geboortestad tot een belangrijk 

ondernemer. De opnieuw gegrondveste katholieke geloofsgemeenschap zit om 

godshuizen verlegen. Kerken in neogotische trant zijn gevraagd: met hun 

duizelingwekkende hoogte lijken ze tot aan de hemel te reiken; grote vensters 

zorgen voor forse lichtinval die de pracht en praal van hun inrichting optimaal 

doet uitkomen. Het verschil met de bedehuizen van de protestanten, die door 

hun uitdragen van soberheid in wezen met om het even welke ruimte toe 

kunnen, wordt hierdoor extra onderstreept. Van dit – enigszins provocatieve – 

type kerk tekent Cuypers er honderden, die verrijzen over heel het land tot in 

Nes op Ameland aan toe. In zijn Roermondse atelier laat hij ook hun inrichting 

vervaardigen. Beelden, biechtstoelen, altaarstukken, kerkbanken, kerkelijk 

textiel; hij levert het allemaal en honderden werknemers leren bij hem een vak. 

Cuypers’ kerkfabriek is niet de enige reuring die het rooms-katholicisme in de 

bisschopsstad met zich meebrengt. Dat doen verder het in 1841 begonnen 

grootseminarie en de talrijke kloosterorden. Togen, habijten en kappen vormen 

een vertrouwd element in het Roermondse straatbeeld.     

 Zo jong als hij ook mag zijn, in Erens vat die septembermaand van 1864 

het idee post dat het leven in een stad iets geweldigs is. Geweldig is het in 

Roermond trouwens niet alleen voor hem. Ook moeder bloeit helemaal op. Zij 

weet zich er weer in de wereld, zal Erens later noteren. En moeder laat niet na, 

haar wereld ’s avonds stads gekleed met verse bloemen in het haar op te zoeken 

voor een feestelijke danspartij. Als een geboren Menten bevindt zij zich in de 

gerieflijke, hoogste regionen van die wereld, die doordrongen zijn van een 

standsbesef dat in die dagen binnen Limburg zijn gelijke niet kent. De sociale 

piramide wordt in Roermond dan nog door besloten sociëteiten gevormd. Zij 

laten nieuwkomers maar mondjesmaat toe en dat enkel na uitvoerige, geheime 

ballotage. Een afgewezen kandidaat kan pas na twee jaar wachten een nieuwe 

poging tot toetreding ondernemen. Breed is de onderste laag van werkloze 

‘onmaatschappelijken’, die onder de erbarmelijkste omstandigheden hun 

bestaan rekken in de voorstad Sint-Jacob of in het verkrotte gebouwencomplex 

van het middeleeuwse begijnhof. Over geen van beide schandvlekken zal 

Cuypers zijn toverstaf zwaaien; ze zullen in de jaren 1920 worden gesloopt. 

 Intussen echter gaan Erens’ grootouders onder leed gebukt. Het ontijdige 

overlijden van hun jongste zoon Victor, op 23-jarige leeftijd als gevolg van een 

mysterieuze ziekte, was in 1861 een grote klap voor hen. Tout Roermond betuigt 

bij de uitvaart in de kathedraal medeleven; grootvader zal, diepbedroefd, 
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maandenlang met niemand spreken. Zijn verdriet wordt daarna nog vergroot 

doordat zijn zoons uit beide huwelijken, stiefbroers dus, gebrouilleerd zijn 

geraakt. Wanneer er geen visite is, doet grootmoeder weinig anders dan tranen 

met tuiten huilen. Grootvader komt de tegenslagen niet meer te boven en 

overlijdt op 11 juli 1865.17 

 

 

 

 

 

 

Huize De Kamp (Familiearchief Cilia Erens) 

 

                                                           
17 Erens 1906: 105; Offermans 1974: 11-13, 21, 60, 68, 115; Jonkergouw 1978: 94, 95, 134, 

135, 151; Paap 1980: 14; Roozen 1980: 164-166; Erens 1985: 10, 11; Erens 1989: 30-33, 

37, 42, 43, 61; Menten 1995: 28, 29; Prick 1997: 785; Vis en Janse 2002: 237, 250, 253, 

254, 256, 257; Nissen 2004: 381-383, 394, 396-398, 414-418, 421, 425, 427, 432, 478-482, 

486; Van Leeuwen 2007: 6, 19, 68, 69, 74, 75, 109, 287; Samama 2012: 14. 
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4.1.2 Kostschooljaren op pensionaat Saint-Louis, 1866-1868  

 

Begin september 1866 gaat het onder strakblauwe hemel opnieuw op Roermond 

aan. In Sittard wacht inmiddels een welkome trein. Maar deze keer vormt een 

maand de zinnen verzetten bij grootmoeder niet het doel van de reis. De ouders 

hebben beslist dat hun oudste zoon op kostschool zal moeten gaan bij de 

Broeders van Maastricht, een in 1840 opgerichte congregatie die zich richt op 

het geven van onderwijs. Bij hen wordt Frans Erens vroeg in de middag verwacht. 

Grootmoeder Erens-Borghans ziet er niets in en verzucht bij het afscheid dat dit 

haar dood wordt. Erens ziet haar inderdaad niet weer: zij overlijdt in februari 

1867 op 82-jarige leeftijd, nog voordat haar kleinzoon met Paasverlof voor het 

eerst weer thuiskomt.18          

 De Broeders zijn in 1852 de eerste mannelijke religieuzen die zich sinds de 

Franse tijd in Roermond vestigen. Eerst nemen ze de openbare lagere school 

voor jongens in de Hegstraat over, vervolgens openen ze in 1853 in het 

naastgelegen gebouw hun pensionaat, dat tot 1914 zal blijven bestaan. 19 

Broeder Rafaël,20 die gasten onthaalt en Broeder Matthias,21 die belast is met de 

zorg voor de kleine jongens, ontfermen zich met voorkomendheid over de 9-

jarige nieuwkomer.22          

 De verwende jongen moet wennen aan het eten, koud opgediende 

wortels bijvoorbeeld, die drijven in een even vettige als waterige saus. Dat is hij 

van huis uit wel smakelijker gewend. En toch: na enkele weken heeft hij voor het 

eerst speelgenootjes, vrienden zowaar, van zijn eigen leeftijd – die zijn nieuw 

voor hem en hij vindt het best gezellig. Tot die vriendjes behoort het latere lid 

van de Eerste Kamer Frans Coenen, de Weertenaar die net als hij op Rolduc zijn 

middelbare schooltijd zal doorbrengen.23      

 Het onderwijs omvat, volgens de prospectus, 24  in deze volgorde (van 
                                                           
18 Borgers 1957(b): 1359; Erens 1985: 10; Erens 1989: 32, 80. 
19 Nissen 2014: 427. 
20 Met burgerlijke naam Peter J. Coenen (1842-1921) uit Neeritter, geprofest in 1863 (AR-

BO15-1419).  
21 Johannes H. Hompesch (1823-1892) uit Amsterdam, geprofest in 1853 (AR-BO15-1750). 
22 Erens 1989: 80; AR-BO15-971. 
23 Erens 1989: 81, 90; ROL-703-5. 
24 AR-BO15-969. 
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importantie?): godsdienstleer, gewijde, kerkelijke, vaderlandse en algemene 

geschiedenis, aardrijkskunde,  Nederlandse, Franse, Duitse en Engelse taal, 

voordracht, briefstijl, rekenen, de beginselen van stel- en meetkunde, kennis der 

natuur, schoonschrijven, hand- en lijntekenen, vocale en instrumentale muziek 

en gymnastiek. Wekelijks worden twee namiddagen doorgebracht op het 

landgoed Oudenborg te Merum, gemeente Herten, waar de leerlingen bij goed 

weer op de grasvelden kunnen spelen en zich kunnen laven aan melk en 

limonade.            

 Zij bevinden zich daarbij, zo vermeldt dezelfde prospectus, ‘te allen tijde 

onder den invloed eener nauwlettenden waakzaamheid.’ Dat ‘te allen tijde’ 

mogen de ouders of verzorgers letterlijk nemen. De in Roermond geboren 

biochemisch ingenieur Edmond Nicolas (1902-1976) beschrijft in zijn roman 

Brocaat en boerenbont de zaterdagse ‘grote schoonmaak’ zoals die op het ook 

door hem bezochte Saint-Louis plaatsheeft: ‘Beurt om beurt gingen de jongens 

in een ondiep bad, waarin je niet kon zitten of liggen, maar alleen hurken. Dan 

moest je je wassen, en dan trok je een schoon hemd aan. En dan ging je in 

optocht naar de dortoir, waar je een schoon nachthemd kreeg. Maar bij het 

uitreiken keek Broeder Ambrosius altijd heel precies naar je, of je wel schoon 

was, of je een schoon hemd aanhad. Dat noemden de jongens de 

hemdenkijkerij.’25           

 De eerste tijd kan Erens daags na zo’n rituele wassing annex bedenkelijke 

inspectie één zondag per maand naar zijn andere grootmoeder, die hem dan 

vaak trakteert op zelfbereide balkenbrij en van de gelegenheid gebruik maakt 

om hem bij te spijkeren in het door haar uitstekend beheerste Nederlands. 

Roermond staat dan ook open voor die nieuwe landstaal. Al in 1855 is er een 

Nederlandstalig letterkundig genootschap opgericht, ‘De Lelie’, en in 1862 vindt 

er ‘Neerlands eerste Vondelfeest’ plaats. De reden voor de daar zo vroege 

verbreiding van het Nederlands is allereerst gelegen in de kazerne, waar vanaf 

de toetreding tot het nieuwe koninkrijk in 1815 honderden soldaten van boven 

de rivieren zijn gestationeerd. Die mogen het kazerneterrein ook verlaten en 

leggen zo alweer decennialang contacten met de Roermondenaren. Dat doen 

ook de ‘Hollandse’ ambtenaren die mede vorm geven aan het gewestelijk 

bestuur, de rechtbank en de financiële administratie die Den Haag er vestigt. 

Voor oma bieden de bezoekjes afleiding van de aanhoudende zorgen over haar 

                                                           
25 Nicolas 1949: 18; Perry 1991: 47; Nissen 2014: 487, 488. 
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(stief)zoons, door wier intussen knallende erfenisruzie de tot dan nog florerende 

graanhandel van wijlen haar echtgenoot wordt verwaarloosd en ten slotte 

ineenstort.            

 Alle Roermondse schoolkinderen geven in augustus 1867 acte de présence 

wanneer de metalen brug over de Maas geopend wordt. Die vervangt het tot 

dan toe heen en weer varende veer. Zo markeert de stad haar verlossing uit de 

Duitse Bond. Zolang zij daar nog deel van uitmaakte, werd het door Den Haag 

met het oog op eventuele conflicten onwenselijk geacht buiten de ‘Hollandse’ 

vestingsteden Maastricht en Venlo zo’n vaste oeververbinding te hebben. Erens 

heeft bij de gelegenheid kunnen laten horen hoe goed zijn Nederlands inmiddels 

was, want de scholieren dienden met z’n allen een loflied op de brug in die taal 

ten beste te geven. De tekst zal hem waarschijnlijk niet voor onoverkomelijke 

moeilijkheden geplaatst hebben, met strofen als: ’t Feestuur/Naakt/’t 

Feestvuur/Blaakt/Liedren schallen/Vlaggen prallen/Schoten knallen. Maar bij 

alle feestvreugde voegt zich toch weer verdriet, want in hetzelfde jaar 1867 

overlijdt ook zijn Roermondse grootmoeder. Roermond markeert voor Erens het 

verlies van beide grootmoeders. Hij zal zich die stad hierdoor toch vooral als een 

plaats van verdriet herinneren.26   

 

4.1.3 Kostschooljaren op Rolduc, 1868-1876    

                       

De door Paredis in 1843 gestichte onderwijsinrichting binnen de Abdij van 

Kloosterrade of Rolduc is een van de eerste katholieke middelbare scholen in 

Nederland en blijft nog geruime tijd een van de weinige katholieke instellingen 

voor voortgezet onderwijs in Nederland. De Roomse elite heeft hierdoor niet 

veel te kiezen en Rolduc beschikt weldra over ‘illustere namen’ in de 

schoolbanken. De goede bereikbaarheid dankzij een in 1852 geopend, 

nabijgelegen treinstation draagt daar nog verder aan bij.27    

 Op dit tussen Herzogenrath en Kerkrade gelegen Rolduc is het alles 

Franstalig wat de klok slaat. Nieuwe leerlingen, ‘Rolduciens’, heten er ‘nouvelles 

                                                           
26 Van Hövell tot Westerflier 1968: foto 28; Erens 1985: 12; Erens 1989: 82; Menten 1995: 

30, 31; Verhage 2003: 16, 51; Nissen 2014: 388-390, 422, 490; Spronck 2015: 259; Spronck 

2016: 268. 
27 Zoetmulder 1924: 94; Wibaut 1936: 20; Paap 1980: 15; Koten 2006: 83. 
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admissions’. Kennis van het Frans is noodzakelijk om op de ‘latine’ te komen, het 

kleinseminarie, want daar is het Frans de onderwijstaal. Wie de taal bij een door 

de directeur in diens werkkamer af te nemen, slechts enkele vragen omvattend 

mondeling toelatingsexamen onvoldoende blijkt te beheersen, gaat naar de 

‘hollandaise’. Die is vergelijkbaar met een atheneum en duurt aanvankelijk drie 

en vanaf 1872 vijf jaar.28 Erens, die er van zijn ouders zijn kostschoolloopbaan 

dient te vervolgen, bluft zich erdoorheen. De ‘altijd in zeer zuiver Frans’ 

sprekende directeur bij wie hem dat lukt, is Willem Everts (1827-1900). Hij is, 

wanneer Erens in Rolducs ‘année jubilaire’, jubileumjaar, 1868 zijn kamer 

betreedt, dan net een paar maanden tevoren door Paredis voor de functie 

gerekruteerd uit het lerarencorps. Hij begint als beminnelijk man maar 

handhaaft zijn gezag al gauw met een veel minder beminnelijke, autoritaire 

houding. Everts lijkt overigens niet te hebben overwogen het de Schaesbergse 

kandidaat moeilijk te maken. In de alfabetische adreslijst van de nieuwkomers 

noteert hij achter ‘Erens François’ als ‘adresse’: ‘H. Erens, rentier, 

Schaesberg/Kamp!’ Wat bij de keuze voor het in dit kader waarschijnlijk 

indicatieve uitroepteken kan meespelen, is dat ‘François’ niet de eerste van De 

Kamp afkomstige Erens is die op Rolduc naar school gaat: dat deed eerder zijn 

oom en naamgenoot. Die François betrad Rolduc in 1843 als één van de zestig 

leerlingen waarmee de school dat jaar van start ging.29    

 De eerste drie klassen van het kleinseminarie – de ‘sixième’, ‘cinquième’ 

en ‘quatrième’ –  vormen samen de ‘Humanités’; de vierde klas is de ‘troisième’, 

de vijfde heet ‘poësis’ en de hoogste, de examenklas, ‘rhétorique’. Wie dat wil 

kan er nog twee jaren filosofie op laten volgen, ter voorbereiding op een 

eventueel priesterschap. Dit is wat Erens zal doen; zijn zevende klas heet dan de 

‘philosophie inférieure’, de laatste (achtste) klas de ‘philosophie supérieure’. De 

leerlingen zijn verplicht onderling altoos Frans te spreken. Wie betrapt wordt op 

een andere taal, zelfs tijdens recreatieve momenten, krijgt een geldboete van 

anderhalve cent opgelegd. Pas in 1912 zal het Frans als omgangstaal op Rolduc 

worden afgeschaft; alleen aan tafel tijdens de maaltijden blijft het dan nog 

gehandhaafd.30                         

                                                           
28 Lemmen 1989: 6, 7; Prick 1989: 9; Berkvens 2004: 237; Moes 2012: 289. Rolduc bezit 

dan de eerste katholieke vijfjarige H.B.S. van Nederland en nog de volgende 25 jaren ook 

de enige (Berkvens 2004: 236). 
29 Prick 1996: 228; Koten 2006: 83, 85; ROL-261-admission 110; ROL-266-4; ROL-1074-37, 

40.  
30 Zoetmulder 1924: 97, 98; Wibaut 1936: 23, 24; Jansen en Hanrath 1947: 15. 
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Het dagritme is streng geordend. Spartaans vroeg, om half zes, luiden de klokken 

om op te staan. De leerlingen van de filosofieklassen beschikken over een eigen 

waskom, de overigen beginnen hun dagprogramma met zich te wassen aan lange 

rijen zinken bakken met kraantjes. Dat moet snel gebeuren, want al om tien voor 

zes wacht het ochtendgebed in de studiezaal. Daarna wordt daar met z’n allen 

gewerkt tot aan de korte mis van half acht. Klokslag acht wordt ontbeten. Ook 

het ontbijt mag Spartaans heten: droge broodjes zonder beleg, zelfs zonder 

boter, weg te spoelen met surrogaatkoffie, waarvan sommigen vermoeden dat 

die uit fijngemalen eikels is getrokken. Maar omdat de leerlingen op dat moment 

alweer twee uur lang op een lege maag in touw zijn, hebben ze doorgaans zo’n 

trek dat dit niet hindert. Om tien uur volgt een half uur pauze in de buitenlucht. 

Dan zijn er weer lessen tot de klok van twaalf, wanneer het middagmaal wacht. 

Tijdens die maaltijd wordt voorgelezen uit de Bijbel of uit heiligenlevens. De 

middaglessen duren vervolgens tot vier uur, het tijdstip waarop er opnieuw een 

kerkdienst dient te worden bijgewoond, gevolgd door andermaal een broodje 

met de al genoemde koffie. Niet in de zomer echter, wanneer het bakje leut 

wordt vervangen door een fris biertje, en meestal ook wel meer dan één – 

alcoholgebruik door minderjarigen wordt nog heel gewoon gevonden; zieke 

leerlingen of zulke met heimwee worden op Rolduc getroost met wijn, de 

laatsten trouwens ook nog met sigaren. Twee namiddagen in de week zijn 

gereserveerd om groepsgewijs enkele uren door de omgeving te wandelen; op 

de overige dagen dient er tot kwart over zeven in de studiezaal te worden 

gestudeerd. Na het dan geserveerde avondeten hebben de leerlingen nog een 

uur vrij te besteden en vervolgens wachten de bedden.    

 In september 1873 brengt een bedevaart per trein naar het in de Indre 

gelegen Issoudun Frans Erens voor het eerst en bij wijze van tussenstop in Parijs. 

Op hem maakt de Franse hoofdstad met ‘de veelvuldige lichten, reflecterend in 

talloze spiegels’ een ‘grootse’ indruk. Hij is ‘bijzonder aangedaan’ en het ‘echte 

Parijse leven’ komt hem voor als ‘een onbeschrijflijk genot’.   

 Wanneer op zaterdag 2 oktober 1875 nieuwkomer Karel Alberdingk Thijm 

‘binnenschuift’, aldus Erens, die diens gang nadrukkelijk zó wenst te 

omschrijven, bezetten liefst drie latere Tachtigers de Rolducse schoolbanken, 

zonder overigens dan al omgang met elkaar te hebben. 31  Naast Thijm (als 

Tachtiger Lodewijk van Deyssel) en Erens, die op deze dag aan zijn laatste jaar op 

                                                           
31 Wibaut 1936: 22-24; Van Deyssel 1962: 199, 218, 221; Van Deyssel 1973: 8; Erens 1989: 

68, 82-84, 86, 88-91, 223, 224; Prick 1989: 5, 9, 24, 57; Berkvens 2004: 274; Spronck 2015: 

268. 
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Rolduc begint, verblijft er ook de dan vierdejaars Rotterdammer Hendrik 

Biederlack.32                

 Rolduc beschikt over een ‘salle de punition’ (strafkamer) onder toezicht 

van de strenge heer Ramakers, die een register bijhoudt van ieders ‘Bonnes 

Notes Perdues’ – negatieve aantekeningen, die door de directeur tijdens de 

diners in het weekeinde worden voorgelezen. En hoewel Erens het lang zo bont 

niet maakt als Biederlack, die bijvoorbeeld tijdens de kerkdiensten aldoor zit te 

ginnegappen, en al helemaal niet als Thijm, die uiteindelijk van school verwijderd 

wordt, zoekt hij toch op zijn manier de grenzen op en hoort ook hij zijn naam wel 

eens scanderen. Zo wordt zijn op Rolduc verboden lectuur Faust ingenomen en 

maakt hij gebruik van de enige douche binnen de abdijmuren, ofschoon dat 

Rolduciens niet is toegestaan, totdat hij wordt betrapt en zich bij de prefect moet 

verantwoorden. Ook is ordelijkheid geen sterke kant van deze puber, die altijd 

te laat komt opdagen, behalve wanneer zijn favoriete sporten, beugelen en 

boogschieten, op het programma staan. 33  In schooljaar 1874-1875 lijkt zijn 

gedrag met zich mee te hebben gebracht dat hij voor straf van de jaarlijks 

uitgereikte prijzen wordt uitgesloten. Tot dan toe toch was hij nog altijd in de 

prijzen gevallen, als eerste of op één na eerste van zijn klas bij ‘histoire et 

géographie’, geschiedenis en aardrijkskunde, als middenmoter bij ‘latine et 

grecque’, Latijn en Grieks, een enkele keer als hekkensluiter bij ‘calligraphie’ en 

‘théologie’, maar nooit bij ‘déclamation’, noch bij ‘mathématiques’ – declamatie 

en wiskunde waren kennelijk niet zijn sterke kanten.34     

 Overeenkomstig het alfabetische indelingsprincipe is zekere Cornelis 

                                                           
32 Prick 1989: 24; ROL-704-3; ROL-1107. Biederlack (1860-1951), ‘Bie’ voor intimi, die net 

als Erens jurist wordt, zal mede onder het pseudoniem Lentulus bijdragen leveren aan De 

Nieuwe Gids. Van Deyssel vereeuwigt hem als ‘Utterlack’ in zijn autobiografische 

kostschoolroman De kleine republiek (1889) (Van Deyssel 1962: 257; Borrie 1973: 27, 31, 41, 

98; Prick 1997: 169, 170; Heijbroek en Voeten 2012: 105). 
33 Zoetmulder 1924: 97; Erens-Bouvy 1936: 82-84; Wijnen 1958: 58-60; Erens 1989: 59, 88; 

Prick 1989: 13; Prick 1997: 152, 165; Koten 2006: 84; ROL-91-13 tot en met 15; ROL-113 tot 

en met 116. Beugelen behoort tot de oudste sporten van Nederland en werd al in 1432 

gespeeld door de adel. Tot aan de tweede wereldoorlog trof men vooral in Brabant en Limburg 

in bijna elk dorp beugelbanen aan. Het spel werd gespeeld op een lemen baan van circa 10 

meter lengte en om en nabij 5 meter breedte, met op een kwart van de lengte een ijzeren 

beugel. Men speelde met vier houten ballen van circa 18 centimeter doorsnede en een 

gewicht van ongeveer vier kilogram. Het spelreglement bestond uit 17 eenvoudige 

voorschriften (Van den Eelaart 1981: 300, 301).   
34 ROL-696-7; ROL-697-8, 15; ROL-698; ROL-699-7, 8; ROL-701-6; ROL-702-6, 7.    



 

75 
 

Ernon uit Mheer in de slaapzaal de buur van Erens, ‘op de chambretten, 

waarvoor de witte gordijntjes hangen, iedere chambrette met hout afgeschoten, 

zodat niemand de bewoner kan zien,’ zal Erens later schrijven. Erens zal zich, 

wanneer hij in de laatste klas een chambrette met een raam krijgt toegewezen, 

bij het eerste binnenvallende ochtendgloren vol overgave op de drama’s van 

Schiller gaan storten. In eerdere jaren is hij gewoon, ’s nachts uit de stikdonkere 

chambrette-ruimte naar de van een aldoor brandende petroleumlamp voorziene 

slaapzaal van de ‘hollandaise’ te sluipen, waar hij bij dat, zijn ogen bedervende, 

licht kennisneemt van Vondel.35 Naast Bilderdijk komt die ‘Keulse Zwaan’ als de 

belangrijkste Nederlandse schrijver naar voren in het door directeur Everts 

geschreven handboek, waaruit op Rolduc de vaderlandse literatuurgeschiedenis 

wordt onderwezen. 36  Maar Bernardus Pothast (1824-1904) weet Erens voor 

Vondel pas echt te enthousiasmeren. Deze ‘Directeur de Musique’ schrijft de 

muziek bij de reien van Joseph in Dothan, dat op Rolduc op 10 maart 1872 wordt 

opgevoerd. Als veertienjarige waagt Erens, gegrepen door de voorstelling, een 

brief aan Reclam’s Universalbibliothek. Daarin poogt hij deze over te halen een 

Duitse vertaling van Vondel op de markt te brengen – de uitgever geeft echter 

niet thuis. Erens heeft geluk met zijn buurman Ernon, die, zo hij ze al bemerkt, 

nooit zal reppen over de nachtelijke leesuitjes. Later wordt hij priester. 

 Buiten de lessen Nederlands is het de classicus en latere pastoor van 

Amstenrade, Josef Thissen (1839-1907), die met zijn bevlogen, retorische 

uitweidingen rondom met name Homerus de ontluikende liefde voor de 

literatuur verder aanwakkert bij de aan zijn lippen hangende gymnasiast. Tot de 

Franse klassiekers die Erens op Rolduc leert waarderen behoren werken van 

Corneille (Cinna, uit 1643) en Molière. In zijn oom Ernest Menten heeft hij dan 

ook nog een docerend en bovendien literair angehaucht familielid ter plaatse, 

maar diens invloed op Erens is nihil. Oom Ernest publiceert later onder meer 

romans, toneelstukken en verhalen. Bij katholieke parochiebibliotheken 

behoren zij jarenlang tot de populairste titels. In zijn van melodrama, theatrale 

effecten en de nodige fantasie getuigende pennenvruchten als De plasmolen in 

het Lissedal (1899) stellen de personages steevast deugden en ondeugden voor. 

De eersten zijn goed katholiek of ze worden het; met de laatsten loopt het slecht 

af, tenzij ze tot inkeer komen, zoals nog op het nippertje – want op zijn sterfbed 

– het geval is met Zwarte Dries, de gemene intrigant uit de genoemde novelle. 

De vrouwen zijn veelal vroom en zorgzaam, de mannen gaan voorop in goed of 

                                                           
35 Erens 1989: 84, 144, 145; Prick 1989: 53, 57; ROL-261-admission 54. 
36 Asselbergs 1951: 21, 22; Spronck 2016: 212, 273. 
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in kwaad en kinderen worden niet verwekt maar door God gegeven. Niet één 

van de successen zal door zijn neef worden besproken. De reden voor dit 

doodzwijgen moet behalve in de literaire kwaliteit ook gezocht worden in de 

persoon van de schrijver. In Van Deyssels De kleine republiek (1889) figureert 

Menten, geportretteerd als de vleesgeworden ijdelheid, onder de namen 

professor Lente en professor Van Hooyen; in Van Deyssels Gedenkschriften komt 

hij ook ruim aan bod, dan (in de eerste druk uit 1924 nog niet onder eigen naam 

maar) als ‘de heer A’. Erens kan werkelijk genieten van de gifpijlen die Van 

Deyssel afvuurt op zijn van eigenliefde overlopende oom: ‘God is trotsch op u. 

God denkt: ja, in Limburg, in Nederlandsch Limburg, daar heb Ik Menten. Dank 

Hem daarvoor bij uw ontwaken. Hij is dòl op u. Hij staat paf over u.’  

 Tweemaal wordt Rolduc tijdens Erens’ verblijf door rampspoed getroffen. 

Bij een aardbeving in oktober 1873 sneuvelen enkele gipsen apostelbeelden die 

van hun voetstukken trillen. Gewonden vallen er niet. Nauwelijks zijn de 

Rolduciens daarvan bekomen of op een avond in januari 1874 brandt de aula af. 

Opnieuw komt iedereen met de schrik vrij. Met ondersteuning van architect 

Cuypers – daar is hij weer – wordt onmiddellijk met de herbouw begonnen. 

Halfvasten 1875 kan de nieuwe aula feestelijk worden geopend. Pothast zet de 

viering luister bij met een door hem geleide opvoering van de opera Le Châlet.37 

 Waar Saint-Louis hem vooral als een tranendal bijblijft, beklijft bij Frans 

Erens de kostschool van zijn puberjaren als de plek ‘waar jongenspret en 

jongensleed zo diep worden gevoeld en onuitwisbaar in het geheugen gedrukt.’ 

Rolduc verleent de jongen die bij zijn entree nog niet het Franse equivalent voor 

‘anderhalf jaar’ weet, een solide beheersing van de Franse taal; het is op Rolduc 

dat hij zijn passie voor de literatuur voor het eerst gewaar wordt en het is nog 

tijdens de Rolducse jaren, op bedevaart naar Issoudun, dat Parijs op hem ‘een 

onuitwisbare indruk van schoonheid’ achterlaat.38 ‘En quittant Rolduc, le jeune 

Frans [Erens] possédait une forte culture classique, et surtout française,’ vat de 

Parijse hoogleraar Brachin samen.39

                                                           
37 Van Deyssel 1924: 151; Zoetmulder 1924: 97; Damen 1943: 56, 57; Van Deyssel 1962: 

201, 204; Spronck 2016: 290, 291; ROL-1074-51. Le Châlet was in Parijs decennialang een 

succesvolle komische opera, geschreven door Adolphe Adam. De première van de 

éénakter vond plaats in 1834.   
38 Van Deyssel 1924: 147-151; Erens 1925: 435; Erens 1928: 208, 209; Damen 1943: 56, 

189; Munnichs 1946: 24; Pothast 1980: 3, 20; Erens 1985: 25; Erens 1989: 83-86, 94, 375, 

466; Prick 1989: 15, 41, 58. 
39 Brachin 1975: 180. Na Rolduc beschikte Erens over vooral een sterke Franse vorming. 



 

 

 

Het voltallige gymnasium van Rolduc poseert in 1876. Eerste rij, derde van links: 

nieuwkomer Karel Alberdingk Thijm, de latere Tachtiger Lodewijk van Deyssel, 

nog met braaf gevouwen armen. In het midden, tussen de zesde en zevende rij: 

directeur Everts. Rechtsboven: prefect Ramakers. Derde rij, geheel links met 

(horloge)ketting: Cornelis Ernon. Bovenste rij de overige, in zwarte jassen 

gestoken laatstejaars filosofen, met Erens als de vijfde van rechts. Biederlack 

moet er ook op staan afgebeeld, maar kon nog niet worden geïdentificeerd. Foto 

uit het archief van Rolduc, ter beschikking gesteld door dr. Jan Hartmann, 

Universiteit van Amsterdam.
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4.1.4 Leidse Studententijd, 1876-1880  

 

Aangezien hun oudste zoon op Rolduc ook gedurende de twee aan het 

gymnasium toegevoegde jaren geen roeping tot het priesterschap heeft gevoeld, 

besluiten de ouders van Frans Erens dat hij rechten zal gaan studeren in Leiden. 

Die stad ligt niet naast de deur, maar neef Henri Starren volgt er al dezelfde 

studie. De locatie is bij de opkomende burgerij, waartoe we de familie Erens 

mogen rekenen, in trek: vanaf de jaren zestig komen in Leiden behalve leden van 

de sinds oudsher vertegenwoordigde adel steeds meer studenten uit de gegoede 

middenklasse studeren. Zij vormen vanaf die tijd zelfs meer dan de helft van het 

studentenbestand. Rechten is op het eerste oog ook een verstandige keuze: 

advocaat geldt naast arts als het belangrijkste academische beroep en de tot 

jurist gevormde academicus staat, anders dan de medicus, een variëteit aan 

alternatieve mogelijkheden van beroepskeuze ter beschikking. De Leidse 

universiteit is in de negentiende eeuw bovendien verreweg de grootste 

kweekvijver voor de nationale bestuurlijke elite in Nederland. De meeste 

ministers en parlementsleden uit dat tijdvak (149) hebben er gestudeerd. Dat 

zijn er duidelijk minder in theologiecentrum Utrecht (78) en in het in moderne 

talen gespecialiseerde Groningen (34).1      

 De Sleutelstad zelf gaat het minder voor de wind: het is een verpauperde 

industrieplaats, die vanaf de jaren zestig haar aanzien ingrijpend verandert door 

niet alleen de nodige grachten te dempen, maar ook de meeste stadspoorten2 

en de stadsmuur te slopen om daarmee de bouw van woningen en de aanleg van 

betere infrastructurele verbindingen mogelijk te maken. Verder staat in de jaren 

van Erens’ verblijf ook het academiegebouw in de steigers ten behoeve van een 

renovatie.           

 De aankomende student schikt zich in de studiekeuze van zijn ouders. Hij 

beseft dat een voltooide rechtenstudie hem later bestaanszekerheid kan bieden 

en laat zich in augustus 1876 met het oog op het admissie-examen bij 

privéleraren bijspijkeren in zijn zwakke schoolvakken algebra en meetkunde. Dat 

vlot niet erg. Voor het examen, dat op 18 september 1876 plaatsvindt, steekt hij 

dan ook zonder grote verwachtingen voor het eerst in zijn leven de Moerdijk 

over. Drie jaar na zijn eerste bezoek aan Parijs betreedt hij daarmee pas als 

                                                           
1 Aantallen volgens Moes 2012: 109. 
2 Van de acht stadspoorten worden alleen de Zijlpoort en de van een koepel voorziene 

Morspoort gespaard. 
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volwassene de eerste maal Holland – illustratief voor het toenmalige 

Zuidoostlimburgse perspectief. Hij is, met een overnachting bij tante in 

Maastricht, twee hele dagen onderweg om per postwagen, trein, boot, omnibus 

en andermaal trein via Feijenoord en Rotterdam zijn bestemming te bereiken – 

het water, de ruwe omgangsvormen, de geur van brandende turf: het maakt 

allemaal indruk op hem.3         

 Erens weerstaat, althans naar eigen zeggen, de verleiding om gebruik te 

maken van de antwoordsleutels die bij de deur van de examenzaal postende 

oudere studenten onbeschaamd en onbestraft aan de kandidaten verstrekken4 

en slaagt niettemin, tot verrassing van zowel zijn moeder als zijn bijlesleraren.5

 Oom Ernest bemiddelt in het verkrijgen van onderdak bij katholieke 

Leienaren, een gepensioneerde schipper en zijn vrouw,6 die zich in de rol van 

‘oppassers’ driemaal daags aan hun logé presenteren, zijn schoenen poetsen, 

zijn kleren borstelen en de hun opgedragen boodschappen doen, zulks tegen een 

vergoeding van vijftig cent per week.       

 In Leiden is het gebruikelijk dat katholieke studenten lid worden van het 

corps, waar netwerkrelaties worden gelegd die voor de rest van hun carrière van 

betekenis kunnen zijn. Erens loopt groen bij een aantal in de stad gevestigde 

Limburgse studenten, onder wie twee oud-Rolduciens, maar wel pas na de 

verzekering dat bepaalde ‘gebruiken’, zoals het publiekelijk moeten 

masturberen, hem bespaard zullen blijven.7 Zo kan hij met een gerust gemoed 

de getapte rechtenstudent Geradts opzoeken. Die verzoekt hem in een dik cahier 

een gedicht of gedachte neer te schrijven. Erens noteert de aanhef van 

Bilderdijks De Ondergang der eerste wareld. Dat doet hij moeiteloos uit het 

hoofd, een tiental verzen, zeer tot Geradts’ verwondering. Op Rolduc mocht 

                                                           
3 Erens 1989: 95-99, 175, 355; Otterspeer 1992: 13, 65, 151, 421, 422, 428, 438, 440, 450, 

523; Luger 1997: 52; Moes 2012: 110. 
4 Erens 1989: 98. Otterspeer noemt het examen om deze reden ‘een lachertje’ (1992: 524). 
5 Erens 1989: 99-101. 
6 Het echtpaar Schülling, Haarlemmerstraat 180. Op 20 januari 1879 verhuist Erens naar 

Breestraat 137; op 1 januari 1880 vestigt hij zich op het adres Botermarkt 21 (Erens 1989: 

375).  
7  Het door Erens genoemde gebruik was als variant van het lichamelijk ‘donderen’ 

gewoonte, al was het universiteitsbestuur er op tegen. Het corps genoot mede op grond 

hiervan geen beste naam en verloor in de periode 1876-1884 veel leden: van ruim 800 

daalde het aantal tot ruim 450. Pas in 1895 kwam er een reglement op de groentijd 

(Otterspeer 1992: 370, 371, 477, 490-492). 
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Everts’ handboek hem dan wel hebben voorgehouden dat het bij dit epos om 

‘een gewrocht’ gaat, Erens denkt daar anders over. Bilderdijk (1756-1831) 

situeert het onvoltooid gebleven, in 1820 gepubliceerde heldendicht in de 

periode nadat Adam en Eva uit het paradijs zijn verdreven. Er vindt dan een strijd 

plaats tussen reuzen en mensen. Dat Bilderdijk het onvoltooid liet, verwondert 

Erens niet. Hij beschikte niet over voldoende bronnen en het schortte hem 

volgens Erens ook aan verbeeldingskracht. Niettemin mag De ondergang van 

hem ‘een merkwaardig stuk’ heten dat tot nadenken stemt. Op 19 oktober wordt 

hij als corpslid geïnaugureerd.8        

 In de wetenschap dat zijn stamhouder goed geland lijkt te zijn en 

voortvarend aan zijn universitaire studie is begonnen, overlijdt vader Henri Erens 

op 8 maart 1877, 67 jaar oud, vijf jaar nadat hij vanwege zijn voortschrijdende 

invaliditeit als gevolg van jicht zijn publieke functies als wethouder en raadslid te 

Schaesberg heeft moeten opgeven.9 Zijn oudste zoon verwerkt het verlies in de 

zomer tijdens een pelgrimage naar het ten zuiden van Trier gelegen Marpingen. 

Daar zou Maria zijn verschenen aan drie achtjarige meisjes. Hij maakt de reis in 

het gezelschap van Petrus Jozef Savelberg – het idee komt van zijn tantes Phina 

en Marianne. Onderweg wordt halt gehouden in Nonnenwerth, het feeëriek op 

een eiland midden in de Rijn bij Bonn gelegen klooster waar de zusters 

Franciscanessen hun vroegere rector met open armen ontvangen. De aan hun 

zorgen toevertrouwde jongedames – Nonnenwerth is ook een kostschool – staan 

collectief op en maken een diepe buiging voor de Limburgse gasten. Erens voelt 

zich vereerd. Het is ook een inspirerende plaats: de barokke vertrekken waarin 

hij wordt rondgeleid vormden decennia eerder het vaste zomerverblijf van de 

componist Franz Liszt. Die zou er een compositie aan wijden, ‘Die Zelle in 

Nonnenwerth’. Het contrast met bestemming Marpingen kan niet groter zijn. 

Daar namelijk heerst niet alleen grote armoede, er hangt ook een grimmige 

sfeer.           

 Maria doet in die jaren veel moeite om haar Kerk een handje te helpen. In 

Frankrijk verschijnt ze eerst in Parijs driemaal in 1830, vervolgens in het 

Alpendorpje La Salette in 1846 om zich daarna in 1858 maar liefst achttien maal 

achtereen in Lourdes te laten zien. Het recentst vertoonde ze zich in het 

                                                           
8 Everts 1901: 327; Erens 1933: 2; Erens 1989: 101-103, 375; Van den Berg en Couttenier 

2009: 89; Moes 2012: 289; Honings en Van Zonneveld 2013: 298, 299, 363, 399; Honings 

en Jensen 2019: 178. Bilderdijks (gebrek aan) verbeelding werd ook bekritiseerd door 

Huet, Kloos en Verwey (Oosterholt 2005: 32, 65, 69, 72, 73, 105, 107-114, 137).  
9 AS 242; AS 300: 39, 40; AS 1726; Erens 1989: 45. 
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noordwesten te Pontmain (1871) en in het centraal gelegen Pellevoisin (1876). 

Daarbij spreekt ze de eenvoudige boerenkinderen die ze als publiek lijkt te 

verkiezen ook nog eens heel praktisch in hun lokale dialect toe. Zo ook in 

Marpingen, waar ze net als in Lourdes bovendien een bron heeft laten 

ontspringen. Maar waar de geplaagde katholieke kerk, die met name onder 

arbeiders veel aanhang ziet verdampen, de hemelse interventies in Frankrijk 

begroet als welkome stimulans van de devotie, wil ze er in Duitsland niets van 

weten. Te groot is blijkbaar de angst van de clerus om de protestantse kanselier 

Bismarck voor het hoofd te stoten. Diens Kulturkampf leidt toch al tot een 

exodus van katholieke geestelijken; zo’n Mariale provocatie kan de zaak alleen 

maar verergeren en wordt dan ook geenszins op prijs gesteld. De Kerk doet er 

alles aan om de pelgrimages naar Marpingen zo snel mogelijk dood te laten 

bloeden en erkent Maria’s verschijnen niet.      

 Een Pruisische soldaat verspert de in een dennenbos gelegen 

verschijningsplaats en houdt zijn geweer in de aanslag. De bedevaartgangers 

krijgen geen kans om hem te passeren. Wel spreken ze de uitverkoren meisjes. 

Ze zien geen reden om aan hun verhaal te twijfelen. In hun hoogst eenvoudige 

ouderlijke huis brengen ze de nacht door, want de negorij beschikt niet over een 

hotel.            

 Als Schaesbergenaar is Erens al van jongs af aan vertrouwd met 

Mariaverering. De hemelkoningin had omstreeks 1640 de plaatselijke edelman 

in zijn slaap bezocht en hem om de bouw van de aan haar te wijden Leenderkapel 

verzocht. De in Erens’ jongensjaren opnieuw opbloeiende aanbidding van dat 

inderdaad op een heuveltop gebouwde kerkje-met-Mariabeeld doet het dorp 

wijd en zijd bekend staan als ‘das Marianische Schaesberg’. Savelberg klimt er 

vanuit Heerlen dagelijks heen om er de rozenkrans te bidden, ongeacht de 

weersomstandigheden. En op een droge, zonnige dag in mei legt geheel Rolduc 

naar dit godshuisje de jaarlijkse ‘promenaad’ af om er na een mis te genieten 

van een ‘déjeuner champêtre’, een picknick in het bos. Erens heeft ook die weg, 

ruim twee uur heen en nog eens ruim twee uur terug, achtmaal mee afgelegd. 

Hij beschouwt Maria allereerst als het ene lichtende punt, de ‘Stella Matutina’ 

(Morgenster) die de mens in de donkerste dagen van zijn aardse bestaan de weg 

wijst naar het eeuwige leven. Hij is er bovendien van overtuigd dat er meer is 

tussen hemel en aarde en maakt onderscheid tussen het natuurlijke en het 

bovennatuurlijke. Er bestaat volgens hem zoiets als een vierde dimensie. De 

gemiddelde mens kan die bij leven echter niet ervaren, gevangen als hij is in een 

driedimensionaal lichaam. Slechts aan enkele uitverkorenen is het gegeven, een 

indruk van de andere dimensie te krijgen. Tot dezen behoren zij aan wie Maria 
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verschijnt, maar evenzeer zij die andersoortige hemelse visioenen en profetieën 

mogen ontvangen. Zo iemand was bijvoorbeeld de Rijnlandse mystica Anna 

Catharina Emmerich (1774-1824), aan wie Erens in 1922 een hagiografie zal 

wijden.           

 Over Maria zijn ze het wel eens, de student en de priester. Maar die laatste 

zal ervaren dat zijn reisgezel er ook afwijkende standpunten op na houdt die hij 

niet schroomt tegenover hem te uiten. Zo verklaart Erens dat Darwins leer niet 

in strijd zou zijn met de principes van de katholieke Kerk. Savelberg hoort het 

aan maar laat zich niet verleiden tot een discussie.     

 Erens mag uit Marpingen een door de drie meisjes gesigneerd bidprentje 

mee naar Leiden nemen en gesterkt zet hij zijn studie energiek voort. Op 16 

november 1877 slaagt hij voor het klein-mathesis, op 9 oktober 1878 voor het, 

in het Grieks geëxamineerde, propedeutisch examen dat voor toenmalige 

rechtenstudenten geldt als de zwaarste hobbel binnen hun studie. Toch zijn het 

niet de colleges rechten, maar de buiten de eigen studie om gevolgde lessen die 

hij zich op latere leeftijd vooral nog zal heugen, bijeenkomsten waarvoor je 

alleen al door lijfelijk aanwezig te zijn in aanmerking komt voor een testimonium 

– altijd handig om bij examens als blijk van ijver voor te kunnen leggen: die van 

de filosoof Land, de historicus Fruin, de neerlandicus Mathijs de Vries, de 

buitengewoon hoogleraar Romeinse oudheden Cobet en de arabist Dozy. 

 Ondertussen kan Erens als corpslid in de eigen leeszaal van Minerva 

terecht voor een breed aanbod aan Franse tijdschriften en dagbladen: van de 

liberale Le Temps, de socialistische L’Intransigeant en de vurig antisocialistische 

Le Matin tot de luchtigere Gil Blas en La vie parisienne; het hele politieke 

spectrum en vrijwel elke religieuze overtuiging zijn er vertegenwoordigd. Die 

periodieken brengen hem op de hoogte van de in de Franse literatuur 

plaatshebbende omwentelingen. Nog in het jaar van verschijnen, 1877, leest hij 

de roman L’Assommoir10 van Zola, het zevende deel uit diens cyclus Les Rougon-

Macquart. Daarin verhaalt Zola over Gervaise Macquart, die na het 

aanvankelijke succes van haar eigen zaakje, een wasserij, steeds verder in de 

schulden wegzakt, niet in de laatste plaats vanwege haar man Coupeau die het 

verdiende geld aan drank spendeert. Erens schrijft er een opstel over. Weliswaar 

                                                           
10 De drankmachine, of De verdoving. De eerste Nederlandse vertaling luidde in 1956 

Gervaise, naar de hoofdpersoon [Mededeling Kees Snoek, die de alternatieve Nederlandse 

vertaling De Nekslag (2004) niet adequaat acht]. 
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acht hij dat nog niet publicabel, want te afbrekend van toon, maar de literatuur 

zal hem vanaf nu niet meer loslaten.11  

 

4.1.5 Bonn, oktober 1880 – januari 1881 

 

Ofschoon hij er nog niet het kandidaatsexamen heeft afgelegd, houdt Frans 

Erens het in Leiden niet langer uit. Heel zijn wezen haakt naar de literatuur. In 

Parijs broeit het, weet hij, daar gebeurt het allemaal en daar moet hij dan ook 

naartoe. Maar hij weet thuis ook zijn moeder, die hem aldoor achter de vodden 

zit waar het om zijn studie gaat en hij kan op zijn klompen aanvoelen dat zij hem 

nooit zal toestaan om naar de van verleidingen vergeven metropool uit te 

wijken. En dus verzint hij een list: op 30 oktober 1880 schrijft hij zich in aan de 

Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität van Bonn.    

 Daar kan moeder weinig op tegen hebben. Haar oudste zoon verblijft daar 

immers een stuk dichter bij huis; de universiteit behoort tot de belangrijkste van 

Duitsland en de overzichtelijk kleine, middeleeuwse vestingstad wordt omgeven 

door een barok lustoord met balzalen, theaters en parken, bewoond door 

renteniers. De geboorteplaats van Beethoven is in die dagen een mondain, rijk 

provinciestadje, dat dankzij de goede spoorverbinding en de nabije Rijnvallei met 

haar burchten en wijnhellingen ook de nodige kapitaalkrachtige toeristen mag 

verwelkomen in luxehotels die namen dragen als Bellevue en Royal; alles bijeen 

een voor moeder geruststellende entourage van zoonlief. Hij is bekend met de 

stad en haar naaste omgeving. Over Nonnenwerth lazen we al; als zestienjarige 

beklom hij bovendien de Drachenfels. Het was een mooie herfstdag en toen hij 

vanuit de burchtruïne die deze rots bekroont naar beneden keek, bedacht Erens: 

iemand die zich van hier in de afgrond zou werpen, zou een romantische dood 

hebben en met zijn sprong bovendien beroemdheid verwerven. Nog een geluk 

                                                           
11 Weiman 1908: 37; Erens 1911(d): 595, 596; Erens 1917(b): XV; Querido 1924: 47; Erens 

1925(g): 16; Erens 1928(d): 88-98; Erens 1932: 117-121; Erens 1935(b): 230; Erens 1935(i): 

235; Erens 1935(k): 499; Erens 1935(l): 601-604; Erens 1940: 38-50, 160-165; Moonen 

1952: 462; Damen 1954: 71, 72, 74; Beekman 1959: 29-63, 65-93, 95-119; Jongen 1959: 

34; Wiertz 1975: 112; Erens 1985: 24, 191; Erens 1989: 76-78, 100, 103-106, 174, 176, 177, 

375; Otterspeer 1992: 525, 535; Prick 1997: 185-187, 759; Ramakers 2000: 60; Schiffelers 

2005: 117; Praamstra 2007: 710; Schuerewegen en Smeets 2007: 91; Erens 2016: 32-46; 

Erens 2017: 21-28. 
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dat hij die gewaagde gedachte nooit aan moeder had opgebiecht…12 Bruisend is 

het leven in Bonn bij dit alles allerminst; het laat zich karakteriseren als een 

gemoedelijk voortkabbelende, gezapige zelfgenoegzaamheid en de literatuur 

die men er in de collegezalen doceert, verschilt hemelsbreed van het de 

gemoederen verhittende naturalisme: het middeleeuwse Annolied en de dito 

minnezang van Walther von der Vogelweide nemen er binnen de germanistiek 

een centrale plaats in 13  en de niet veel jongere Dante doet dat binnen de 

romanistiek14 – bepaald niet het type letteren waar Erens naar smacht.15   

 Hij volgt enkele colleges Romeins recht en zodra de huur van zijn kamer 

aan de in het stadshart gelegen Belderberg verstrijkt – het semester zit er dan 

nog niet op – duikt hij zonder vooraankondiging aan het thuisfront de sneltrein 

in die hem van Keulen naar Parijs brengt. 16  Het is zijn eerste daad van 

zelfbeschikking en het is er een die bepalend zal blijken te zijn voor de rest van 

zijn leven.  

 

  

                                                           
12 Erens 1935(l): 600; Ennen 1962: Abbildungen 41, 43, 54, 67-74; Baedeker 1983: 292, 

293, 299, 302; Erens 1989: 175, 376; Philippson 1989: 35; Klein 1990: 7, 10, 83, 84; Honings 

en Jensen 2019: 193. 
13 Philippson 1989: 5, 33, 38, 42; Klein 1990: 78, 86, 90. 
14 Klein 1990: 94. De eerste twee dateren uit de twaalfde eeuw, terwijl 1265 tot 1321 de 

levensjaren van de Italiaanse dichter vormen.    
15 Althans niet op dat moment. In 1912 zal hij Von der Vogelweide en Dante alsnog positief 

bespreken (Erens 1912(b): 43, 46, 47) om in 1921 zijn lovende woorden voor de Italiaan 

(Erens 1921(g) en 1921(i)) en in 1922 die voor de Duitser nog eens te herhalen (Erens 

1922(k): 418, 419). 
16 Erens 1989: 109, 376; Philippson 1989: 18, 25, 38.  
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4.2 Nederlandse schrijvers in Parijs      

                              

4.2.1 Conrad Busken Huet 

 

Nederlandse schrijvers zal Erens in Parijs niet treffen, met uitzondering van 

Conrad Busken Huet. De in 1826 in Den Haag geboren Huet, telg uit een 

oorspronkelijk uit Frankrijk afkomstige hugenotenfamilie, vestigt zich in 1876 te 

Parijs. Hij heeft als journalist en dagbladeigenaar goed geld verdiend in 

Nederlands-Indië. De gang naar Parijs maakt hij met zijn gezin in de hoop daar 

een goede school te vinden voor zijn enige zoon, Gideon. Verder hoopt hij de 

stad op termijn te kunnen gebruiken als springplank naar een mooie, bij 

voorkeur academische, functie. Over zijn nieuwe woonplaats laat hij in 1878 

Parijs en omstreken verschijnen. Dat boek etaleert zowel zijn grote belezenheid 

op het gebied van kunst en geschiedenis als zijn conventionele smaak. Net als 

Frans Erens zal ook hij binnen Parijs vaak verhuizen. In de zomermaanden 

vertoeft hij bij voorkeur buiten de stad: te Saint-Cloud, Fontainebleau, Robinson, 

Aulnay, Avon. Hij leidt er een teruggetrokken bestaan. Huet ‘moge leven te 

Parijs, Parijs leeft niet in hem,’ concludeert Van Hamel na het doornemen van de 

verzamelde, uit Parijs verzonden correspondentie van Huet. Dat 

kluizenaarsbestaan hangt ook samen met Huets financiën. Hij kan niet met geld 

omgaan en zit al snel op zwart zaad, terwijl hij de schijn van welvarendheid wil 

blijven ophouden. Zijn journalistieke pen voorziet nog wel in een inkomen, maar 

hij moet er zijn vingers blauw voor schrijven en brengt lange dagen door in zijn 

werkkamer. Niettemin ziet Huet kans, zoals ook Erens later, persoonlijk kennis 

te maken met Renan en Taine. Zij bezorgen hem introducties bij respectievelijk 

de Bibliothèque Nationale en de bibliotheek van de Académie des Beaux-Arts.

 Huet is productief in Parijs: zo schrijft hij er tussen 1881 en 1884 het lijvige, 

in afleveringen verschijnende, Het Land van Rembrand – een cultuurhistorisch 

werk, gewijd aan de Noord-Nederlandse beschaving van de zeventiende eeuw. 

Met de Nederlandse literatuur van zijn tijd heeft hij dan niets meer op en 

werkelijk bevriend is hij alleen nog met Potgieter. Hij beschouwt Nederland als 

een nation éteinte, een dood land. Daarbij speelt ongetwijfeld mee dat zijn eigen 

oeuvre in zijn geboorteland nog maar op weinig liefhebbers kan rekenen. Hij 

staat er als rebel te boek, die in 1865 zijn redacteurschap bij het toonaangevende 
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tijdschrift De Gids verliest. Vervolgens maakt hij zich in 1868 voor een flinke poos 

onmogelijk met zijn roman Lidewyde. Die verhaalt over een wulpse, overspelige 

vrouw. Daarmee choqueert hij Nederland, en niet alleen het christelijke 

volksdeel. Hij werkt in dat epos namelijk ook zijn dwarse ideeën over koningshuis 

en liberalisme uit.          

 Juist zijn positie als buitenstaander en kritisch denker maakt dat de 

Tachtigers hem omarmen als een van hun belangrijkste wegbereiders, al zal de 

verbitterde Huet zich aanvankelijk weinig aan die lof gelegen laten liggen en weet 

hij voor de Beweging van Tachtig ook niet meteen waardering op te brengen.17 

Maar nog voordat dit eerherstel uit onverwacht jeugdige hoek hem ten deel valt, 

beklimt frontrunner Erens in 1883 al de honderdzeventien treden naar Huets op 

een vijfde verdieping gelegen appartement in de Parijse rue de Médicis.18 Aan 

mogelijke gespreksstof schort het de heren niet. Huet studeerde in Leiden en 

bezocht als student de Drachenfels. Relevanter wellicht is dat zij hun literaire 

voorkeuren delen: net als Erens is Huet onder de indruk van Émile Zola. Hij 

bewondert diens compositorisch vermogen, psychologisch realisme en de wijze 

waarop Zola de Franse samenleving tijdens het tweede keizerrijk weet uit te 

beelden; al wil hij van Zola’s wetenschappelijke pretenties niets weten. In de 

poëzie gaat ook Huets voorkeur uit naar namen als Victor Hugo, van wie hij hele 

strofen uit het hoofd kan citeren, en Lamartine. Erens onderschrijft op zijn beurt 

Huets stellingname dat wie werkelijk van kunst genieten wil, niets anders te 

doen heeft dan zich toe te leggen op andere literaturen dan de Nederlandse. 

 Huet toont zich na dit bezoek in zijn aan Erens geschreven brieven beleefd, 

maar blijft daarin op vormelijke afstand. Dat is niet per se uit hoogmoed: uit de 

correspondentie met zijn generatiegenoot Jan ten Brink kunnen we vernemen 

dat onzekerheid over zijn eigen positie ten opzichte van de revolutionaire 
                                                           
17 Van Hamel 1890: 341, 351; Colmjon 1944: 20, 21, 190, 195; Ett 1949: 206; Janssen Perio 

1986: 208; Praamstra 1986: 5, 15-17; Prick 1986(b): 61, 64, 65; Prick 1986(c): 227; 

Praamstra 1988: 266, 268; Luger 1997: 59; Praamstra 1998: 11, 507, 509; Van den Berg 

2004: 34, 35; Oosterholt 2005: 40-43; Heldring 2006: 9; Van Boven en Kemperink 2006: 

71; Praamstra 2007: 16-19, 322-324, 333-336, 355-373, 440-443, 509, 623, 624, 654, 656, 

670, 734, 738, 749, 751, 757, 795, 796, 826, 829, 832, 833; Schoor 2015(c): 206, 207; 

Honings en Jensen 2019: 312-314, 318, 343. 
18  Praamstra 1986: 20; Praamstra 2007: 731, 734. Van der Goes (1931: 29) stelt ten 

onrechte dat Van Eeden de enige Tachtiger zou zijn geweest die met Huet ‘in persoonlijke 

aanraking is mogen komen’. 
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Nederlandse jongeren terughoudendheid bij Huet teweegbrengt. Ten Brink 

ontvangt in zes jaren briefverkeer met Huet ook nooit een vertrouwelijker 

aanhef dan ‘Waarde Heer Ten Brink’. Dat was blijkbaar Huets manier van doen. 

 Op 1 mei 1886 overlijdt Huet wanneer een slagaderbreuk hem treft tijdens 

het schrijven van uitgerekend een artikel dat is bestemd voor de bij hem dan 

toch nog in genade gevallen, jonge De Nieuwe Gids. Hij wordt ter aarde besteld 

op Montparnasse, waarheen de redactie een krans laat bezorgen.19   

 

4.2.2 Louis Couperus  

 

Wanneer Erens al weer lang terug is in Nederland vertrekt een andere schrijver 

naar Parijs, een generatiegenoot van hem, de Hagenaar Louis Couperus (1863-

1923). Couperus, vriend van Netscher en protégé van Jan ten Brink, die hem als 

leraar leerde kennen, is thuis in de Franse letterkunde. De schrijvers die hij 

waardeert, bevinden zich ook in de boekenkast van Frans Erens: hij is bekend 

met het oeuvre van Paul Bourget, Gustave Flaubert, Théophile Gautier, 

Hippolyte Taine en bovenal met dat van Zola. Vanuit die lectuur bezien is het 

mogelijk mede verklaarbaar, dat Couperus in september 1890, naar hij hoopt 

voor lange tijd, naar Parijs vertrekt. Hij heeft op dat moment zijn roman Noodlot 

voltooid en werkt aan Extaze. In december schrijft hij in Parijs de schets ‘Een 

verlangen’, waarin hij uiting geeft aan zijn bedrukte stemming van dat moment. 

Die hangt samen met de hem door zijn familie min of meer opgelegde verloving 

met zijn nicht Minta Baud. Het vooruitzicht van dat huwelijk, dat er overigens 

niet komt, dwingt hem zijn geaardheid onder ogen te zien. Ook betwijfelt hij of 

hij van zijn karige schrijversloontje een echtgenote zal kunnen onderhouden.20  

                                                           
19 Van Hamel 1890: 343; Kloos 1929(b): 365-368; Colmjon 1944: 218, 219; Van Deyssel 

1986: 178; Prick 1986(b): 58, 59; Wester 1986: 66; Praamstra 1988: 264; Praamstra 1998: 

508, 511; Van den Berg 2004: 36; Oosterholt 2005: 20, 50; Praamstra 2007: 68, 89, 709, 

710, 786, 814, 823. Huets laatste artikel gaat over de Romantiek in Nederland. Hij 

voltooide alleen de eerste paragraaf. Die verscheen postuum in De Nieuwe Gids van juni 

1886.  
20 Uri 1955: 75-78; Galle 1976: 29; Bastet 1979: 116, 117; Vogel 1980: 71; Fontijn 1983: 13, 

129, 143; Bastet 1987: 141; Van Gemeren 2016: 184.  
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Anders dan Erens, die zijn Parijse kennissenkring op eigen kracht moet zien op 

te bouwen, 21  heeft de sombere schrijver een dikke portefeuille met 

aanbevelingsbrieven bij zich, met dank aan zijn vriend Frits Lapidoth (1861-

1932). Die dichter en schrijver van realistisch proza woont al vanaf 1884 in Parijs 

en verdient er onder meer de kost als correspondent voor Het Nieuws van den 

Dag. 22  Couperus vestigt zich in het centrum, in een achterkamer in de rue 

Pasquier.           

 Een bezoek brengen aan Paul Bourget is zijn eerste doel, maar het is 

twijfelachtig of hij dat doel heeft bereikt. Want zo positief onder de indruk van 

de stad als Erens het bij zijn eerste kennismaking is, zo negatief is Couperus: hij 

vindt er alles ‘zoo afgesleten, zoo onfrisch, zoo zonder eenigen geur van jeugdig 

mooi.’ Parijs is maar ‘een oude, vuile stad’ waar ‘het iemand een kwelling is in te 

leven.’ En dan heeft hij zich nog wel uitgeschreven uit de Hofstad, om zich 

metterwoon in Parijs te kunnen vestigen. 23 ‘Een verlangen’ behelst zinnen als: 

‘Het was hem vreemd, dat hij daar liep, te midden van de drukte der boulevards, 

verloren tusschen den stroom van menschen’ en ‘O, mijn God, wat moet ik doen, 

wat moet ik doèn, wat moet ik doèn!! dacht hij buiten, in eene onmetelijke 

rampzaligheid, op nieuw doelloos verloren in de gewichtige drukte van al die 

menschen, die zich repten.’ 24  Het is verleidelijk om hierin de weergave van 

Couperus’ eigen Parijse indrukken te lezen. Zijn biograaf Van Gemeren plaatst er 

de opmerking bij: ‘Zou Couperus niet hetzelfde gedacht hebben?’25  

 De winter treedt dat jaar vroeg in en Couperus neemt rond de 

jaarwisseling alweer de benen, met een lange staart daartussen, terug naar Den 

Haag. Toch is hij in latere jaren nog herhaaldelijk naar Parijs teruggekeerd: zijn 

langste verblijf duurt van september 1896 tot maart 1897, maanden waarin hij 

                                                           
21 Erens 1989: 110.  
22 Bastet 1979: 117, 118; Kemperink 2004: 69; Van Gemeren 2016: 187. Het met diverse 

Tachtigers bevriende lid van Flanor (Eliza) Johan(nes) de Meester (1860-1931), die vanaf 

1886 in Parijs woont, daar werkt als correspondent voor Het (Antwerpse) Handelsblad en 

in dit jaar 1890 als naturalistisch romanschrijver debuteert met Een huwelijk, had hem 

desgevraagd nog verdere introducties kunnen bezorgen. Vanaf 1885 onderhoudt De 

Meester briefcontact met Erens (Erens 1899(f): 4; Erens 1906: 174; Van Bork en 

Verkruijsse 1985: 379, 380; Bel 1993: 76, 77; Janzen en Oerlemans 2017: 313, 315). 
23 Bastet 1979: 113; Bastet 1987: 140; Kemperink 2004: 65. 
24 Couperus 1988: 56, 59. 
25 Van Gemeren 2016: 188. 
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Het Boek van Nirwana schrijft. Maar steeds geldt voor hem de regel die hij nog 

in zijn sterfjaar 1923 publiceert: ‘Parijs neemt mij niet op; ik blijf altijd op visite 

in Parijs.’26 En zo heeft Couperus, anders dan de zich er op zijn plaats wetende 

Erens, geen direct contact gelegd met Franse schrijvers, de van oorsprong Poolse 

Théodore de Wyzewa (1862-1917) uitgezonderd, die hem zowel in zijn Écrivains 

étrangers (Buitenlandse schrijvers, 1896) als in Le roman contemporain à 

l’étranger (De hedendaagse roman in het buitenland, 1900) positief zal 

karakteriseren.27  

 

4.2.3 Lodewijk van Deyssel en Frank van der Goes 

 

Voor Van Deyssel en Van der Goes mag hun gezamenlijke reis naar Parijs als een 

zeer impulsief besluit gelden. Op zondag 28 oktober 1883 vertrekt hun trein 

vanaf het Centraal Station van Amsterdam naar de Lichtstad om middernacht – 

een uitzonderlijk uur, dat voortvloeit uit de Wereldtentoonstelling die op dat 

moment in Amsterdam plaatsheeft en waarvoor extra treinen worden ingezet. 

Van Deyssel neemt een ‘ruig, hel-oranjekleurig jasje’ in zijn reisgarderobe mee. 

Het tweetal belandt in het zeer exclusieve ‘boardinghouse’ van de Engelse 

Madame Russell, gelegen aan de boulevard Haussmann.28   

 Een bezoek brengen aan Huet is hun voornaamste doel, maar aan vader 

Thijm29 verzoeken ze nog de adressen van andere beroemdheden te achterhalen 

en deze na te zenden. Ze hebben dankzij hem al een introductiebrief op zak om 

                                                           
26 Bastet 1979: 118-120. Couperus deed zijn verzuchting in: ‘Met Louis Couperus in Parijs’, 

Proza II, 1923, waar hij reflecteert op zijn laatste verblijf in Parijs, dat plaatshad in 1921 

(op terugreis uit Afrika). 
27 Galle 1976: 33; Fontijn 1983: 109; Bastet 1987: 140.  
28  Van Deyssel zal dat huis en de eigenaresse (‘eene wat men noemt zeer nette, 

beschaafde Dame’) later uitvoerig beschrijven in De Nieuwe Gids (Van Deyssel 1928: 21, 

22, 25, 26).  
29 J.A. Alberdingk Thijm (1820-1889) was de zwager van Pierre Cuypers. Hij liet zich als 

prominente katholiek gelden als dichter, novellist, essayist, kunsthistoricus, uitgever en 

toneelcriticus. Voorts was hij hoogleraar in esthetiek en kunstgeschiedenis aan de 

Academie voor Beeldende Kunsten. Hij ijverde voor ‘de roomse zaak’, maar stond ook met 

liberale tijdgenoten als Vosmaer en Huet op goede voet (Paap 1980: 12-14). 
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te kunnen aankloppen bij diens dichtende en toneelstukken schrijvende 

generatiegenoot Henri de Bornier (1825-1901) en nog een tweede, geadresseerd 

aan de dichter en novellist François Coppée (1842-1908), bezinger van de Parijse 

kleinburger en van het huiselijk leven. Die zullen ze echter niet gebruiken, net zo 

min als ze hun opwachting zullen maken bij Huet. Van Deyssel bedenkt namelijk 

dat kennismaken met de persoon zou kunnen afleiden van het volgens hem 

wezenlijke: diens werk. 30  Ze bezoeken wel de acteur Paul Mounet en diens 

echtgenote.31 Van Deyssel heeft zich voor de gelegenheid gestoken in zijn oranje 

jasje, waarmee hij niet de blits, maar wel een onuitwisbare indruk op mevrouw 

Mounet maakt.32 Mounet willen ze niet missen, aangezien ze zich allebei met 

toneel bezighouden: ze publiceren kritieken in De Amsterdammer, Van Deyssel 

daarnaast onder meer in het door zijn vader uitgegeven Dietsche Warande.33 

Ook heeft Van Deyssel al enkele toneelstukken geschreven 34  en de latere 

toneelschooldocent Van der Goes was in 1881 als comitésecretaris betrokken bij 

het eeuwfeest van Bredero.        

 Wat de twee aan toeristische musts beleven en bekijken, blijkt uit Van 

Deyssels in 1920 verschenen Het Ik (Heroiesch-Individualistische 

Dagboekbladen). Zo maken ze een rijtoer over de avenue des Champs Elysées 

voorbij de Arc de Triomphe richting Bois de Boulogne waar ze beroemdheden als 

de actrice Sarah Bernhardt opmerken.35 Een andere dag verruilen ze de koets 

voor de omnibus, bekijken ze het Operagebouw en betreden ze het Louvre. Van 

Deyssel ervaart Parijs als ‘echt groot-steedsch, hoog-huizig, ingebouwd, en 

                                                           
30 De Jong 1985: 9, 10; Van Deyssel 1986: 275, 355; Prick 1997: 433-435. 
31  Paul Mounet (1847-1922), pseudoniem van Jean-Paul Sully, speelde ook in films, 

waaronder Macbeth (1909); Kemperink 2004: 69. 
32 Prick 1997: 435. 
33 Kemperink 2004: 65.  
34  Voor de titels en verschijningsdata hiervan zie Borgers 1957: 265, 266, 271. Over 

Wederzien (1883) oordeelt De Vries (1985: 68): ‘een onbenullig liefdesgeschiedenisje dat 

door de pers wordt gekraakt.’ Die pers stelt zich de vraag: ‘Kan hier […] wel van toneel 

gesproken worden,’ zo resumeert De Vries de teneur (1985: 69). Erens (1989: 234) citeert 

uit de recensie van het Handelsblad: ‘Wij hopen dit stuk nooit weer te zien.’ Over 

Wederzien verhalen ook Mendes da Costa 1925: 528, Van Deyssel 1962: 235-237 en Prick 

1997: 402, 403. 
35 Van Deyssel 1920: 321, 323, 325; Damase 1962: foto 26; Van Bork en Verkruijsse 1985: 

224, 225; Kemperink 2004: 67. 
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kunstmatig, wèreldsch, weidsch en piquant’.     

 Het Ik is evenwel niet bedoeld als reisreportage, maar als literaire tekst 

waarin Van Deyssel zijn poëtica annex levenshouding van het heroiesch-

individualisme uiteenzet. Wat er wellicht hierdoor in ontbreekt, is dat de beide 

avonturiers iedere namiddag neerstrijken in het Café de la Paix. En daar nemen 

ze het er (te) goed van. Op 5 november is het door pa Thijm geschonken geld 

verteerd en senior weigert de door zijn zoon verlangde 100 gulden te 

verstrekken: ‘Tu n’as qu’à revenir immédiatement,’ jou staat niets anders te 

doen dan ogenblikkelijk terug te keren, luidt diens boze reactie. Die vloeit voort 

uit het gegeven dat een verblijf van 14 dagen is voorzien en door hem bekostigd, 

niet een van slechts acht. Vader bestempelt zijn zoon dan ook als ‘een 

gewetenloze verkwister’. Zaterdagochtend 10 november zijn de Parijsgangers 

weer terug in Amsterdam.        

 Een jaar later pakt Van Deyssel de zaken anders aan. Hij vertrekt 

onaangekondigd en ditmaal in z’n eentje daags voor zijn twintigste verjaardag 

opnieuw naar de Franse hoofdstad. Op 20 september 1884 arriveert hij in het 

Hôtel du Prince Albert aan de rue Hyacinthe, voorwaar geen voornaam adres. 

Maar hij weet er zijn zuster, de schrijvende, uitgetreden non Catharina 

Alberdingk Thijm (1848-1908), om de hoek, op het wel degelijk voorname adres 

boulevard Haussmann 118, en hij krijgt voor elkaar dat hij bij haar mag blijven 

logeren. Zo kan hij zijn verjaardag op stand vieren.    

 Van Deyssels tweede gang naar Parijs levert behalve nieuwe 

dagbladbladen ook een zeer diverse literaire oogst op. Hij werkt als ghostwriter 

mee aan de roman Galathea van zijn zuster, die in november 1885 zal 

verschijnen. En Catharina Alberdingk Thijm raakt mede door deze samenwerking 

geïnspireerd om de roman De huistiran te schrijven, waarin haar broer figureert 

als het titelpersonage.            

 Bijna zou in deze jaren een verblijf met Erens in Parijs zijn gevolgd, 

wanneer Van Deyssel zijn ‘onstuimige en redeloze begeerte’ althans niet op het 

nippertje zou hebben bedwongen: op 26 september 1889 ontvangt hij een brief 

van Erens, die dan, in het gezelschap van hun beider goede vriend Isaac Israels, 

oude tijden in Parijs doet herleven en hem schrijft dat het hem voorkomt alsof 

hij in de tussenliggende jaren niet uit de stad is weggeweest. Erens en Israels 

zullen er vijf weken blijven, en Van Deyssel zou zich dus gemakkelijk bij hen 

hebben kunnen voegen. Hij voelt zich daar geestelijk echter niet toe in staat.        
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Tot hoeveel literaire inspiratie zo’n samenzijn in Parijs had kunnen leiden blijft 

zo voorgoed ongewis.36    

 

4.2.4 Frederik van Eeden  

 

In november 1885 verblijft Frederik van Eeden (1860-1932) voor het eerst in zijn 

leven in Parijs, een verblijf dat enkele weken zal duren, maar dat hem nog vele 

jaren zal bezighouden.          

 Het eerste nummer van De Nieuwe Gids met daarin het begin van zijn De 

kleine Johannes is net uit en ook heeft hij juist zijn artsdiploma behaald. Hij wil 

naar Parijs om gegevens te verzamelen voor zijn proefschrift over kunstmatige 

voeding bij tuberculosepatiënten. Maar het blijkt niet eenvoudig om ter plaatse 

meters te maken; daarvoor is de afleiding die Parijs biedt te groot.  Zo brengen 

de colleges van Jean-Martin Charcot, hoogleraar in de pathologische anatomie 

en neurologie, hem op het spoor van de hypnose. 37  Verder zijn de talrijke 

prostituees in het straatbeeld hem een doorn in het oog – hun aantal wordt 

geschat op vijftig- tot wel honderdtwintigduizend 38  – maar Parijs en de 

Parijzenaars in het algemeen mag hij. Datzelfde geldt niet voor het Parijse 

literaire en toneelleven, dat hem als veel te geldbelust voorkomt.  

 Zondag 8 november mag hij op déjeunervisite bij Huet, die op dat moment 

nog in het geheel niet ingenomen is met De Nieuwe Gids. Hij verwijt de makers 

verwaandheid en een gebrek aan historische kennis, maar Van Eeden kan wel 

een potje bij hem breken. Huet kent Van Eedens ouders uit de tijd toen hij in 

Haarlem woonde; dat kan aan de voor Van Eeden opgebrachte sympathie 

hebben bijgedragen. 

                                                           
36 Van Deyssel 1920: 324, 359, 375; Van Deyssel 1928: 23, 24; Prick 1955-1956: 507, 508; 

Meijer 1959: 59, 229, 288; Van Deyssel 1978: 13, 14, 16, 17, 22, 157, 169, 218, 219; De 

Jong 1985: 176; Prick 1997: 435, 437, 438, 477, 478, 480, 533; Keijer 2004: 80; 

Goedegebuure 2013: 232, 236, 238, 239. 
37 Joosse 1982(b): 60; Fontijn 1987: 127, 128; Harskamp 1991: 17; Harskamp 1991(b): 42; 

Kemperink 2011: 179. 
38 Fontijn 1987: 133; Harskamp 1991(c): 49.  
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Net als Frans Erens jaren eerder zoekt Van Eeden het gezelschap op van Maurice 

Barrès en diens kunstenaarskring. Barrès doet Van Eeden aan zijn corpsvrienden 

denken. Hij ziet verder kans om Sully Prudhomme te bewegen een gedicht te 

schrijven voor een volgende aflevering van De Nieuwe Gids, een idee van Willem 

Kloos.            

 En dan ontmoet hij de aan morfine verslaafde prostituee Jeanne Fontaine, 

die in het Quartier Latin in de om haar straatprostitutie bekende rue Saint 

Jacques woont. Zij doet hem zijn weerzin voor prostituees overwinnen. Hij 

ervaart zowaar medelijden. Met haar begint hij een briefwisseling en hij stuurt 

haar geld. Vervolgens haalt hij zijn vriend en mede-Tachtiger Arnold Aletrino 

over haar ook financieel te steunen. Voorts laat hij haar model staan voor het 

hoofdpersonage in drie van zijn werken: het dramatische gedicht Winfried, 

waaraan hij in 1886 begint te schrijven, maar dat hij niet voltooien zal; Johannes 

Viator (1892) en Van de koele meren des doods (1900). Hieruit blijkt hoe diep de 

indruk is die haar situatie op hem maakt en hoe lang die hem bezighoudt. Net 

als de titelpersoon in Johannes Viator weet ook Van Eeden zich in haar bijzijn 

seksueel te bedwingen, een zelfoverwinning waarvoor het titelpersonage in het 

boek zich op het irritante af zelf lof toezwaait.     

 Van Eeden, die zijn proefschrift in juli 1886 met succes verdedigt, zal voor 

het eerste internationale hypnotismecongres in mei 1889 terugkeren naar Parijs. 

Nadien is hij er nogmaals geweest als deelnemer aan het Vierde Internationale 

Congres voor psychologie in augustus 1900.39 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Uri 1955: 38, 39; Van Eeden 1971: I-III; Fontijn 1987: 129-138; Erens 1989: 119; Fontijn 

1997: 126-128; Fontijn 1999: 190-199; Kemperink 2004: 67; Praamstra 2007: 800, 802; 

Kemperink 2011: 181. 
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Huet komt op gevorderde leeftijd in Parijs, met vrouw en zoon. Hij gaat niet op 

in het kunstenaarsmilieu, leidt er een teruggetrokken bestaan en verdiept zich 

in zijn werkkamer in zeventiende-eeuws Nederland. Lapidoth en De Meester 

arriveren nadat Erens alweer is vertrokken, respectievelijk in 1884 en 1886. Voor 

hen is Parijs primair een werkplek van waaruit ze als journalist verslag doen aan 

de pers. De Meester doet dat met tegenzin en is opgelucht wanneer hij Parijs in 

1891 achter zich kan laten. 40  Het hoofddoel van Van Eeden is informatie 

vergaren voor zijn proefschrift. De bezoeken aan schrijvers, onder wie Barrès, 

zijn voor hem bijzaak. Van Deyssel en Van der Goes worden overweldigd door 

Parijs en beperken zich tot toeristische bezigheden; pas tijdens een tweede 

verblijf, solo, komt Van Deyssel aan (brood)schrijven toe. Alleen Couperus trekt 

naar Parijs met specifiek literaire bedoelingen. Maar hij voelt zich van meet af 

aan verloren in deze metropool en vertrekt haastig terug naar Den Haag. We 

zullen zien hoe heel anders Erens het in Parijs aanpakt.

                                                           
40 Karsten 1934: 106. 
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5 – Parijs 1881: Zaaien   

 

De sneltrein waarin hij ’s ochtends uit Keulen is vertrokken brengt Frans Erens in 

de vroege avond in Parijs. De stadsdouane onderzoekt zijn handkoffer streng, 

maar hij trekt er zich niet veel van aan en laat het gebeuren. Een vrouw uit het 

volk praat met de douanier. Groot, fors en somber is ze en ze draagt geen hoed. 

Het is de eerste Parijse vrouw die Erens na aankomst ziet en ze boezemt hem 

een romantische eerbied in. Zij verpersoonlijkt voor hem de stad Parijs en komt 

hem voor als een gestalte uit de boeken van Eugène Sue, die in zijn Les Mystères 

de Paris (1842-1843) het ruige volks- en nachtleven van Parijs beschreef. Door 

zijn hoofd schieten dichtregels van Victor Hugo:  

 Oh! Paris est la cité mère!       

 Paris est le lieu solennel        

 Où le tourbillon éphémère       

 Roule sur un centre éternel!1   

Hij laat zich afzetten in het Hôtel des Étrangers, rue Vivienne, en gaat op zoek 

naar een eetgelegenheid. Om half negen blijkt er nergens meer iets te krijgen. 

Dan neemt hij maar een broodje met een kopje koffie in zijn hotel. Daar is men 

normaal niet afzetterig, maar voor dit ongewone verzoek op zo’n laat uur 

rekenen ze vier francs, ofwel twee hele guldens. Dat is ruim meer dan de prijs 

van een volwaardige warme maaltijd, die in de Parijse restaurants tussen de 

twintig sous en drie francs kost. Dat gebeurt er als je je niet aan de gewoonten 

conformeert; Erens schrikt ervan.       

 Het is alleen omdat zijn ouders op huwelijksreis in het Hôtel des Étrangers 

hebben verbleven en moeder het daar dikwijls over had, dat hij zich na aankomst 

in Parijs juist daarheen vervoeren laat. Hij kent verder niemand in de metropool 

en beschikt evenmin over aanbevelingsbrieven, wat het impulsieve van de 

onderneming onderstreept. Maar hij zit niet bij de pakken neer en gaat op zoek 

naar een onderkomen zo dicht mogelijk bij de École de Droit, in het Quartier 

Latin.2                   

                                                           
1 Erens 1920: 6, 7; Erens 1922(b): 204, 205. Het gaat hier om het eerste kwatrijn van deel 

twee van ‘À l’arc de triomphe’ (1837). Dat gedicht telt acht delen. Vertaling: Parijs is de 

moederstad!/Parijs is de plechtige plaats/Waar de vluchtige wervelwind/tolt over een 

onverwoestbaar centrum! 
2 Labracherie 1967: 170; Erens 1989: 110, 112, 377. 
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Dat vindt hij in het naast het Odéontheater gelegen Hôtel Béranger.3 Hem wacht 

er een kleine kamer op de eerste etage voor vijftig francs per maand.4 Hij voelt 

zich er ogenblikkelijk thuis en het hotel ligt ook nog eens dichtbij de bushalte 

Odéon-Clichy. Met bewondering kijkt Erens naar de omnibussen die door drie 

forse schimmels worden voortgetrokken, de koetsier als een vorst op de bok. 

Echte rammelkasten zijn het, die een hels kabaal maken en daarmee de 

voetgangers tijdig waarschuwen om aan de kant te gaan. Langs een steil 

laddertje kan het, juist vanwege dat laddertje, voor – de dan nog rokdragende – 

vrouwen verboden imperiaal worden bereikt. Dit mannenrefugium heeft geen 

dak en al meteen bij zijn eerste rit vindt Erens dat niet erg. Want daardoor ziet 

hij de mooie blauwe lucht boven zich terwijl onder hem Parijs krioelt en aan hem 

lijkt toe te behoren. Het scheelt ook de helft in prijs met de overdekte 

benedenverdieping.5 Nu hij gesetteld is, kan Erens alle moed bijeenrapen, pen 

en papier ter hand nemen en moeder alsnog van zijn verhuizing op de hoogte 

brengen.           

 Moeder is een kalme natuur die doorgaans rustig al wat het leven haar 

brengt, aanvaardt. Maar er zijn grenzen. Haar antwoord volgt snel, in formeel 

Frans, en ze vergeet het in heel haar agitatie te dateren. Of ze het Franse 

equivalent wellicht niet kent of dat ze het opzettelijk in het Duits noteert om te 

benadrukken waar de schoen voor haar nog wel het meest wringt, laat zich niet 

uitmaken, maar te midden van het Franse spervuur springt haar: ‘Hin- und 

Herziehen’ de ontvanger ongetwijfeld meteen in het oog. Het van hot naar her 

trekken; haar zoon deed het in Leiden al,6  verkast nu alweer binnen luttele 

                                                           
3 Erens stelt in 1926 vast dat de naam is gewijzigd in Hôtel Michelet (Erens 1989: 111). Zo 

heet het nu nog. Het bevindt zich op de Place de l’Odéon, op nummer 6. 
4 In het Quartier zijn al kamers te huur voor de helft van dat bedrag, maar vijftig francs is 

niet uitzonderlijk hoog voor een maand huur. Tegelijkertijd kost een kamer in de armste 

buurten van de stad – Charonne, Gare, Maison-Blanche, Père-Lachaise – vijftig francs op 

jaarbasis (Labracherie 1967: 125, 169; Charle 1998: 54). 
5 Erens 1909(b): 465; Erens 1912: 199, 200; Burnand 1947: 195-198; Damase 1962: foto 6; 

Labracherie 1967: 169; Erens 1989: 111, 382. Op de eerste metro is het wachten tot de 

Wereldtentoonstelling van 1900, bij gelegenheid waarvan lijn 1, van Porte de Vincennes 

naar Porte Maillot, wordt geopend. 
6 Daar was dit niets uitzonderlijks, in elk geval niet voor studenten: Erens’ Limburgse vriend 

Frans Coenen, bijvoorbeeld, wisselt van Botermarkt 16 (1876), via Burchsteeg 4 (1878) en 

Vischmarkt 9 (1879) naar Botermarkt 21, waar hij in 1881 Erens als huurder opvolgt. Een 

en ander blijkt uit Minerva’s Almanakken van de betreffende jaren. 
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maanden uit Bonn en zal het, overigens, in weerwil van haar vermaning zijn 

verdere leven blijven doen, zolang zijn gezondheid dit toelaat, tot alles bijeen 

wel dertig veranderingen van woonadres; kortere verblijven en toeristische 

reizen niet meegerekend. Wat kan dit voor nut hebben, vraagt moeder zich af. 

Nog niet eens het semester afmaken in Bonn, en almaar dat veranderen, dat 

moet de studie wel schaden. Hij zal wel met zijn hoofd bij de theaters, concerten, 

bals et cetera hebben gezeten; die zullen hoe dan ook hebben bijgedragen aan 

zijn besluit. De studie dient voor alles te gaan, moet hij weten. Maar soit, het is 

nu een voldongen feit en het zij dan maar zo. Als hij nou maar voorzichtig wil 

doen en zich niet in steegjes en op stille plekken waagt. Moeder troost zich met 

de gedachte dat al deze strapatsen toch motiverend zullen blijken te zijn voor 

zijn studie en wenst dat die alsnog moge opschieten. Ze zal aan niemand zeggen 

dat hij Bonn heeft verlaten, behalve als iemand er expliciet naar vraagt. Veel 

mensen zullen deze verhuizing immers als extravagantie beschouwen, vreest ze. 

Wat de financiën betreft, verwacht ze dat de 300 Mark die hij heeft ontvangen 

tot het einde van het semester in Bonn zullen hebben volstaan. Ditmaal stuurt 

ze hem 100 francs. Of hij haar onmiddellijk wil laten weten dat hij die 

daadwerkelijk heeft ontvangen. Hij mag haar daar wel bijzonder dankbaar voor 

zijn, aangezien hij haar niet heeft willen kennen in zijn nieuwste bevlieging. Maar 

met die laatste aanmerking is de kous ook af. Moeder rondt af met wat nieuwtjes 

van het thuisfront. Alle gezinsleden maken het goed. Maria verblijft in Aken waar 

ze een concert heeft bijgewoond; ze zal in de loop van de week terug thuis 

komen. En Hubert gaat zowat iedere dag jagen. Hij heeft al diverse konijnen 

geschoten. Tot besluit rondt ze omstandig af met een ‘Adieu, mon cher Franz 

[sic] et n’oublie pas tes devoirs de catholique. Adieu et je t’embrasse et je t’aime, 

ta affectionnée mère L. Erens.’7       

 De moederlijke zorgen komen niet uit de lucht vallen. De Franse hoofdstad 

kan in weinig meer verschillen van Bonn. Al in de achttiende eeuw is het een 

trekpleister voor reizigers en voor mensen met artistieke en intellectuele 

toekomstplannen. In de negentiende eeuw volgen economische vluchtelingen 

van allerlei slag. Parijs groeit dan uit tot een wereld op zichzelf. Het sterkst is de 

associatie van de stad met vrijheid – en dit op zowat alle gebied. Linkse 

intellectuelen cultiveren de stad als ‘de hoofdstad van de revolutie’; daaraan 

                                                           
7 Dag, mijn waarde Franz en vergeet niet je plichten als katholiek. Dag en ik omhels je en 

ik houd van je, je toegenegen moeder. Thys 1960: 158; Erens 1989: 22, 376, 377; Frans 

Erens-archief Van Duinkerken, map IV, ‘Biografie’ op 30 juni 1970 ontvangen door Prick, 

bladzijde 48.  
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dragen, meer dan die van 1789, de revoluties van 1830 en 1848 en de Commune 

van 1870 bij. Niet alleen op politiek vlak, maar ook op cultureel gebied geldt 

Parijs als het centrum van vernieuwing. De artistieke en culturele stromingen en 

bewegingen van de negentiende eeuw zoals het realisme en het naturalisme 

vinden in Parijs hun oorsprong of hun meest gezaghebbende verdedigers. De 

moderne, ruime boulevards, het elektrische licht in de openbare gebouwen, de 

enorme en rijk gevulde winkeletalages imponeren de bezoekers, die dit allemaal 

van hun eigen steden niet kennen.       

 Parijs is echter niet alleen een stad van belofte. Het beeld van de Franse 

hoofdstad is, al vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw, steeds 

dubbelzinnig. Van de politieke, culturele en economische macht gaat ook 

dreiging uit. Openheid en tolerantie kunnen ook worden beschouwd als 

grootsteedse onverschilligheid,  vrijheid als normloosheid, vernieuwingsdrang 

als nieuwlichterij. Bepaalde groepen, zowel binnen als buiten Frankrijk, voeden 

het imago van het ‘slechte’ Parijs. De stad wordt tot symbool van epidemieën, 

vuilheid en misdaad, te associëren met een neergaande evolutie, verval. Haar 

bijnaam luidt op zeker moment ‘het riool van Europa’. De stad gaat door voor 

een smeltkroes van alle denkbare vormen van losbandigheid. Het is de 

parvenustad bij uitstek, een centrum van schijn en uiterlijk vertoon waar het 

bestaan wreed is en gemakkelijk leidt tot ontaarding.    

 En daarbij is de stad dan ook nog eens Frans. In de propagandistisch 

populaire vergelijking met de naastgelegen Duitse grootmacht verliest Frankrijk 

het in de ogen van de Duitsers op de punten orde, netheid, discipline en 

organisatie. De Fransen zijn lui, de Duitsers daarentegen tonen een 

ongebreidelde werklust en productiviteit en zijn daarbij degelijk en allesbehalve 

wuft. Met het Duitse Rijk gaat het vanaf 1870 crescendo, zowel op industrieel als 

op demografisch gebied. De Fransen, met hun alcoholisme, geslachtsziektes en 

tuberculose kennen een dalend geboortecijfer en vrezen voor het 

kwaliteitsverlies van hun ras. De Britten zien op hun beurt de Fransen als een 

grootsprakerig volk, goedgelovig, zonder een greintje gezond verstand, ijdel, 

levend in een eigen fantasiewereld. Hun periodiek de kop opstekende revoluties 

geven de Britse pers ook de indruk dat het hier niet om een aangenaam volk kan 

gaan dat van eerdere fouten wil leren. Het lijkt te verdorven om de vrijheid aan 

te kunnen en de Derde Republiek, volgend op de in september 1870 afgezette 

Napoleon III, lijkt in een voortdurende schandaalsfeer te verkeren waarin de 

centrale macht wordt aangetast door anarchistische aanslagen. Nederlanders, 

tot slot, kennen Parijs vooral uit de populaire boeken van Eugène Sue en Murger, 

spannende verhalen spelend tegen een even artistiek en mondain als crimineel 
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decor, en ook van de schouwburgen, die bij voorkeur Parijse salonstukken op 

hun planken brengen.         

 Parijs is, kortom: mooi, opwindend, verleidelijk, elegant, werelds en 

tolerant en tegelijkertijd kil, kunstmatig, zedeloos en gevaarlijk. Frans Erens vindt 

het te midden van alle mogelijke bezwaren, gevaren en (voor)oordelen hoe dan 

ook meteen al heerlijk in Parijs. Hij bezoekt de vicaris-generaal en rector van het 

Institut Catholique, maakt zich bekend als katholiek zonder kennis of 

aanbevelingsbrief in Parijs en verzoekt met succes via hem toegang te krijgen tot 

de collegezalen. In die zalen vormt hij als pas gearriveerde geen uitzondering: 

circa 70 procent van de rechtenstudenten is van buiten Parijs afkomstig. 

Buitenlanders zijn echter schaars. Minder dan duizend van de op dat moment 

tienduizend Parijse studenten komen van buiten Frankrijk; de faculteit 

geneeskunde telt de meeste buitenlanders.8      

 Na gedane zaken kan Erens ontspannen aan het bier en dat doet hij in de 

Brasserie de Médicis, een brasserie de femmes, zo genoemd omdat er vrouwen 

bedienen. Daar heeft hij geen bezwaar tegen: die dames dringen zich niet op en 

dragen in zijn beleving slechts bij aan een verhoogde consumptie. Toch kan het 

met de door Erens gepropageerde onschuld in werkelijkheid nogal zijn 

tegengevallen. Het aantal Parijse maisons closes (bordelen) daalt van 145 in 1870 

naar 110 in 1880. In dezelfde periode stijgt het aantal brasseries de femmes van 

40 in 1872 tot 130 in 1879. Het valt niet uit te sluiten dat het hierbij deels om 

communicerende vaten gaat. Diverse onderzoekers benoemen het feit dat een 

aantal serveersters er ook zelf ‘te koop’ is, terwijl Bourrelier schande spreekt van 

heel het brasserie de femmes-verschijnsel, waarin volgens hem sprake is van 

‘malheureuses filles’, ongelukkige meisjes, die door de uitbaters worden 

uitgebuit. Caradec vermoedt dat de op 6 juni 1885 in Le Chat Noir onder 

schuilnaam beschreven want in Parijs niet voorhanden ‘Brasserie de Florence’ in 

waarheid de Brasserie de Médicis was waarin Erens onschuldig dacht te zijn 

gezeten. Deze nu was het bezoeken waard vanwege de ‘bijzondere’ klederdracht 

van de serveersters.9              

                                                           
8 Erens 1898: 7; Erens 1900(f): 4; Erens 1922(b): 205-207; Coutin 1969: 299; Romein 1976: 

19, 260; Weber 1986: 23, 28, 269; Erens 1989: 377; Bourdieu 1994: 134; Charle 1998: 12, 

23, 28, 33, 35; David-de Palacio 2004: 44; De Bont 2004: 132-134, 139, 140; De Bont en 

Verschaffel 2004: 13-16, 18, 24; De Dijn 2004: 130; De Smaele 2004: 54, 58; Kemperink 

2004: 64, 66, 74, 75, 79; Praamstra 2007: 621. 
9  Bourrelier 1936: 163; Burnand 1947: 298; Seigel 1987: 281; Erens 1989: 112, 113; 

Caradec 1994: 74; Frans Erens-archief Van Duinkerken, brief aan Prick december 1994.  
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De eerste weken flaneert Erens door de straten van het Quartier Latin, 

onbezorgd over zichzelf en de toekomst. Hij beschikt over jeugd, kracht, 

gezondheid en koestert allerlei verwachtingen. Graag woont hij de optredens 

van de komiek Arthur Sapeck bij. Wanneer Sapeck het podium beklimt om iets 

ten beste te geven, verkneukelen allen zich al in het vooruitzicht van eens goed 

te kunnen lachen. Neem zijn idee om Montmartre af te scheiden van de rest van 

Frankrijk of handkarrenwedstrijden te organiseren ter tuchtiging van mannen ‘in 

nood’… Sapecks gelaat vertoont bij het verkondigen van dit soort kolder een 

onweerstaanbare ernst met enkele schuinse trekken van ondeugendheid, 

waarbij zijn kleine ogen scherp loeren. Hij draagt gewoonlijk een reusachtige 

blauwe das, breed over zijn borst gespreid. Erens beschouwt hem als een 

ouderwetse bohémien. Vanaf december kan hij de grappen van deze ook wel 

L’Illustre genoemde Eugène Bataille (1853-1891) nalezen in diens kwartaalblad 

L’Anti-Concierge, ‘het officiële orgaan ter verdediging van huurders’. In de zeven 

nummers die tot januari 1883 verschijnen is de conciërge (huisbewaarder) de 

telkens terugkerende kop van Jut.10       

 Doordeweeks bezoekt Erens trouw de colleges, ’s ochtends aan de École 

de Droit, ’s middags aan de Sorbonne of het Collège de France. Het kerkbezoek 

schiet er, ondanks moeders aansporing, bij in maar dat heeft hij voor zijn 

geloofsbeleving niet nodig. Hij behoeft geen voortdurende ecclesiae bevestiging 

om zich katholiek te weten. Dat betekent trouwens niet dat hij kerken per se 

mijdt. Geen kerk acht hij zo mooi als de Notre-Dame. Dat zal zijn leven lang zo 

blijven, hoeveel godshuizen hij nadien ook nog leert kennen. Niet een haalt het 

bij de hoofdkerk van Parijs. Zelfs de in Erens’ ogen subliemere, rijkere, kathedraal 

van Chartres niet, die van hem de ‘koningin der vroege gotiek’ mag heten en die 

Huysmans zal inspireren tot diens roman La Cathédrale (1898). Zeker, de Dom 

van Keulen is groter en slanker, met spitsbogen die als door gebed gevouwen 

handen ten hemel reiken. Maar de Notre-Dame is vaster, heeft een bredere, 

mannelijkere vorm; zij is massiever, schijnt meer solide, lijkt er te zijn neergezet 

voor de eeuwigheid. Op haar schijnt Erens het gezegde toepasselijk dat de 

poorten van de hel haar nooit zullen overweldigen. De Notre-Dame lijkt een 

                                                           
10 In 1883 verlaat Sapeck/Bataille het podium om rijksambtenaar te worden. Hij huwt, 

krijgt kinderen, geeft in 1887 de door hemzelf geïllustreerde monoloog L’Homme mort (De 

dode man) uit, maar moet in 1889 worden opgenomen in een psychiatrische kliniek, 

waarin hij komt te overlijden. Erens heeft nooit van zijn droeve lot geweten (Bourrelier 

1936: 173, 174; Richard 1961: 13-17; Erens 1989: 173, 176, 403; Pakenham 1992: 35-41; 

Caradec 1994: 119-122, 129, 130). 
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oude reus, die niets van zijn kracht heeft verloren, een van die patriarchen, die 

zelfs wanneer zij ook honderden jaren oud waren, nog steeds blaakten van 

gezondheid. In haar ziet hij het slanke streven van de gotiek verenigd met het 

onwrikbare van een Romaanse dom. Voor hem is de Notre-Dame een 

wonderbaarlijk steenpoëem. Wanneer hij plaatsneemt in het transept en opziet 

naar het licht dat door de grote roosvensters valt, komt er een weldadige rust 

over hem.11   

Hoe ziet Erens er eigenlijk uit, daar in Parijs? Bijzonder fijn besneden, meditatief, 

‘volmaakt on-Hollands’ is zijn gelaat, wonderlijk om te zien, volgens de Leidse 

hoogleraar Chorus. ‘Tijdeloos’ zal Van Deyssel het noemen; met vierentwintig 

jaar oogt het niet veel anders dan later met zeventig. ‘Er zijn slechts zeer weinig 

plekken op de aarde die dermate een realistisch waarneembaar argument 

vormen voor de opvatting, dat de aarde een schepping van God is, als het gelaat 

van Erens,’ meent Van Deyssel. Erens draagt een bril en een brede snor. Zijn 

wijkende haarlijn met forse inhammen links en rechts brengt met zich mee dat 

hij zijn scheiding nu niet meer links dragen kan, zoals hij als leerling van de vierde 

klas op Rolduc nog gewoon was, maar in het midden. Zijn blonde haren zijn 

aanzienlijk korter maar bedekken zijn hoofd nog wel. Of het is omdat hijzelf 

stilaan door zijn haar heen raakt, valt niet te bepalen, maar opvallend is dat de 

haarkleur en het kapsel van anderen hem bijzonder interesseren. Qua kleding 

lijkt hij als enige criterium te hanteren dat hij draagt wat hij zelf mooi vindt. Dat 

was al zo toen hij op toelatingsexamen ging in Leiden. Daar sleepte hij een reiszak 

met zich mee waarop rode bloemen waren geborduurd, door slijtage helemaal 

van kleur verschoten, maar hij hield ervan en het deerde hem niet dat hij als ‘een 

merkwaardigheid’ werd aangekeken.       

 En zo schijnt het hem nu niet te deren dat hij in zijn lichtgrijze pak opvalt 

tussen de honderd à tweehonderd zwarte jassen in de collegezalen van de École 

de Droit. Dat ‘de oude professor Duverger’ van die ostentatieve afwijking van de 

norm niet geporteerd is, laat hij Erens blijken. Maar voor Frans Erens vormen de 

hem ten deel vallende reprimandes en ‘scherpe blikken’ geen aanleiding om zijn 

                                                           
11 Gregorius 1900(e): 4; Erens 1906: 105; Erens 1909(b): 468; Erens 1912: 203, 204; Erens 

1989: 119, 160; Kemperink 2001: 235; Goedegebuure 2013: 232. In 1934 plaatst Erens nog 

wel een kanttekening hierbij: ‘Van mensen, die het konden beoordelen, heb ik wel eens 

vernomen, dat de Engelse gotische kathedralen de mooiste zijn.’ Maar die had hij nooit 

gezien, de Londense St. Paul’s Cathedral uitgezonderd (Erens 1934(c): 434). Saillant: in 

1898 stelt zekere Clairmont: ‘Ik denk: van kathedraal-architectuur heeft Erens niet ’n 

sikkepit verstand.’ (Clairmont 1898: 287). 
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garderobe aan te passen. Hij weet dat hij de colleges van deze hoogleraar toch 

niet hoeft te volgen en vraagt de bullebak na afloop dan ook niet om een 

getuigschrift.12          

 Duverger is een uitzondering. Over diens collega’s geen slecht woord. 

Neem de populaire Leveillé, de hoogleraar in het strafrecht. Van hem slaat Erens 

geen college over. Daverend handgeklap begeleidt steeds diens binnenkomen 

en weggaan. Zijn betoog is helder en duidelijk. De altijd volle zaal luistert muisstil 

wanneer hij verhaalt over spraakmakende rechtszaken uit het verleden. Leveillé 

kan ook geestig uit de hoek komen.13       

 Aan de Sorbonne ervaart Erens de colleges van Caro en Boissier als de 

meest schitterende. Caro geldt als een bekende literaire figuur sinds de 

toneelschrijver Edouard Pailleron (1834-1899) hem in zijn satire op de 

toenmalige literaire salons Le monde où l’on s’ennuie (De wereld waar men zich 

verveelt, 1881) portretteerde als de figuur Bellac, wiens welsprekendheid de 

beperkte diepgang van zijn kennis overvleugelt. Vooral de dames bewonderen 

hem. Meestal behandelt hij wijsgerige onderwerpen, die hij met de literatuur en 

de sociale filosofie in verband brengt. Hij ziet er altijd heel correct uit. Hij draagt 

bruine bakkebaarden. 14  De iets oudere Gaston Boissier doceert Romeinse 

historie en literatuur. Ook hij draagt bakkebaarden, maar die zijn al peper en 

zout, merkt de, zoals gezegd, aldoor in andermans haar geïnteresseerde Erens 

op. Erens hoort hem verhalen over Cicero en diens vrienden. Hij vertelt over hen 

zo aanschouwelijk, dat het lijkt alsof hij tot die vrienden heeft behoord, vindt 

Erens. Toch is niet al het op de Sorbonne gebodene volgens Erens lofwaardig. De 

Engelse literatuur en grammatica worden er behandeld door Beljame, een lange 

man met een kastanjebruine, lange baard. Hij laat zijn publiek Dickens’ Hard 

Times lezen. Erens vindt het bepaald boring. Het college staat volgens hem niet 

hoger dan de lessen van een middelmatig onderwijzer. In wezen is al wat 

                                                           
12 Burnand 1947: 90, 91; Chorus 1964: 742, 743; Erens 1989: fotopagina’s 4 en 6, 97, 99, 

164, 165. Ook Vergeer vergelijkt het uiterlijk van Erens op foto’s van Willem Witsen uit 

1892 met hoe Van Deyssel het in 1884 beschreef en stelt vast dat het maar weinig 

veranderde (1985: 79). Erens wordt zelf op zijn van veroudering verschoond blijvende 

uiterlijk geattendeerd wanneer hij in 1929 in Aken een serveerster terugziet die hem in de 

jaren negentig voor het laatst had bediend, maar hem ogenblikkelijk weer herkent (LM: 

E.354 B.1). 
13 Minerva woensdag 1 februari 1882, tweede bijvoegsel, pagina’s 290, 291, onder het 

kopje Buitenland. 
14 Belon en Price 1888: 215, 216; Erens 1989: 164, 404. 
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Beljame biedt het laten vertalen van enige bladzijden van Hard Times in het Frans 

en hij voegt daaraan zo goed als geen opmerkingen toe. Erens had er meer van 

verwacht, ook al kunnen de colleges aan de Sorbonne dan, net als aan beide 

andere instellingen, gratis worden bijgewoond.     

 Wat de derde door Erens bezochte onderwijsinstelling, het Collège de 

France, betreft: daar woont hij met plezier de colleges van Renan bij, die hij 

eerder in Leiden als gastspreker heeft gehoord. Die uiteenzetting, over wat een 

natie is, maakte indertijd grote indruk op hem. Natievorming is nooit het gevolg 

van een etnische, linguïstische of religieuze eenheid, doceert Renan. Een natie is 

daarentegen het gevolg van een wil, het is een spiritueel principe. Een heldhaftig 

verleden, grote mannen, roem, ziedaar de grondslagen waarop een natie steunt. 

Gezamenlijk grote zaken uitgevoerd te hebben en de wil hebben om in de 

toekomst samen nog grote daden te verrichten, dat noemt men een volk te zijn. 

Naties zijn echter evenmin eeuwig als overige menselijke zaken. Alles gaat 

voorbij. Naties zijn begonnen, ze zullen eindigen, stelt Renan. Maar ze kunnen 

volgens hem slechts door nieuw gevormde naties worden vervangen, want de 

confederatie der volkeren is een mooie droom, die ooit uitkomen zal op het 

Europese continent, maar in de negentiende eeuw slechts een droom zal blijven. 

Het gehoor in Leiden beantwoordde die gedachte toen met  enthousiast applaus.

  In de schriftelijke neerslag van deze lezing, Qu’est-ce qu’une nation? (Wat 

is een natie?) uit 1882, het jaar waarin hij die op 11 maart aan de Sorbonne zou 

herhalen, poneert Renan ook dat ten onrechte bij de natiegedachte betrokken 

etnische en linguïstische wezenskenmerken zouden kunnen leiden tot 

ongerechtvaardigde territoriale afspraken en tot politieke onrust. Daarmee lijkt 

hij impliciet te doelen op het in 1871, na de Frans-Duitse oorlog, aan het Duitse 

Rijk afgestane Elzas-Lotharingen, met zijn allerminst Frans, maar veeleer Duits 

klinkende volkstalen. Het is opvallend dat Erens dit element uit Renans 

gedachtegang onvermeld laat, gezien zijn preoccupatie met de Elzas, waarover 

later meer. Hoe het wel zou moeten, wanneer een natie al wil overgaan tot een 

herziening van de eigen grenzen, ofschoon die al ‘honderden jaren’ 

probleemloos hebben bestaan, vermeldt Renan ook: die natie zou dan de 

inwoners van het beoogde te annexeren gebied naar hun mening over zo’n 

annexatie moeten vragen. Een referendum organiseren dus, in plaats van oorlog 

voeren of onder diplomaten over een volk beslissen zonder dat volk te 

consulteren. Dat zijn de twee alternatieve routes die Renan benoemt en die in 
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het geval van Elzas-Lotharingen zijn gevolgd.15      

 In Parijs doceert Renan over Syrische inscripties, waarvan Erens zo goed 

als niets begrijpt. Maar dat is niet erg. Hij bevindt zich tijdens deze colleges 

namelijk in het gezelschap van een elegante jongedame met een Engels uiterlijk. 

Zij maakt niet alleen ijverig notities, maar haar smachtende ogen laten hem 

vooral weten dat zij in de geheimen van het Rijk van Amor net zo thuis is als in 

die rare oude tekens. 16  Het interessante schuilt voor Erens, los van de 

uitdagende schone, ook in het meemaken hoe Renan doceert. Hij zit op een stoel 

voor een groot bord, half met de rug naar zijn toehoorders toe. Daarbij wijst hij 

op het bord, waarop hij enige Syrische of andere Semitische letters heeft 

geschreven en spreekt boven zijn vooruitstekende buik, als het ware voor 

zichzelf, over de mogelijkheden van wat die letters kunnen betekenen. Hij 

redeneert met zichzelf en zegt: ‘Zó kan het zijn,’ maar, laat hij er dan op volgen, 

‘zó kan het ook zijn.’ En dan knikt hij en schudt met zijn grote hoofd. Met zijn 

korte en brede gestalte oogt hij als ‘een pater-goed-leven’. Als geleerde en 

vooral als stilist verdient Renan waardering, vindt Erens.   

 Enkel om Taine te kunnen horen, bezoekt Erens de École des Beaux Arts. 

Aan die instelling is Taine vanaf 1864 verbonden. Dat hij daar doceert en niet aan 

de Sorbonne, die voor hem de deur gesloten houdt, maakt hem tot de held van 

de Parijse studenten. Hij geldt als iemand die in weerwil van veel tegenwerking 

vanuit academische hoek toch naam heeft weten te maken als intellectueel. 

Taine heeft niets in zijn voorkomen dat hem in de ogen van Erens tot een 

buitengewoon mens maakt en toch, beklemtoont hij, is deze man een van de 

belangrijkste schrijvers die de negentiende eeuw heeft opgeleverd. Een geest die 

zijn invloed over heel de wereld heeft doen gelden als wijsgeer, historicus en 

criticus – we zagen al wat zijn betekenis was voor Zola. Bijna alles wat hij heeft 

geschreven bezit een superieur cachet, meent Erens. Dat hij als spreker niet zo’n 

groot talent blijkt te zijn, wil Erens hem graag vergeven. Wanneer Taine na een 

college in de gang naast hem komt te staan, weet Erens niets te zeggen, zozeer 

wordt hij door hem geïmponeerd. Hij maakt zich schielijk uit de voeten. Die 

reactie valt te begrijpen: Taine werd als wijsgeer even hoog geschat als 

                                                           
15 Erens 1989: 165-167; Renan 1994: xi-xvi, 14, 16, 19-21, 27-30; Leerssen 1999: 124-126; 

Praamstra 2007: 773-775; Muller 2016: 3-7. Le désir de vivre ensemble (het verlangen om 

samen te leven) is Renans bekendste voorwaarde om te komen tot natievorming 

(Gregorius 1900(c): 4; Erens 1906: 295). 
16 Minerva woensdag 22 maart 1882, jaargang 7, nummer 7, pagina 73, onder het kopje 

Buitenland. 
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bijvoorbeeld Spinoza, die hij zelf trouwens naast Hegel als zijn grote voorbeeld 

zag. Maar Erens’ vlucht is ook te betreuren. Taine had grote belangstelling voor 

Nederland en zou als de empirist die hij was misschien wel een gesprek hebben 

willen voeren met deze Nederlander onder zijn gehoor. Wanneer Erens zelf later 

reisimpressies gaat schrijven, staan hem die van Taine als na te volgen 

voorbeelden voor ogen. Taines Pyreneeënreis doet hij met diens literaire 

doorbraak Voyage aux eaux des Pyrénées (Reis naar de wateren van de 

Pyreneeën, 1855) in de hand zelfs heel precies over.17 

Erens is van de partij als radicaal linkse studenten een punch aanbieden aan 

Georges Clemenceau in het schermlokaal La salle du Gymnase Mérat aan de rue 

Victor Cousin. Clemenceau spreekt erg kameraadschappelijk. Hij bepleit de 

scheiding van kerk en staat en de afschaffing van de privileges van de 

geestelijkheid. De Nederlandse toehoorder kan zich voorstellen, dat deze 

redenaar een grote toekomst wacht en zal dat vermoeden later bevestigd zien: 

Clemenceau (1841-1929) schopt het in 1917 tot premier van Frankrijk en 

bekleedt die functie daarmee tijdens de ontknoping van de Eerste Wereldoorlog. 

Erens besluit een bericht over de voordracht toe te sturen aan het Nederlandsch 

Studentenweekblad Minerva, waarop hij nog steeds is geabonneerd. ‘Met de 

beide handen in de zak voerde Clemenceau het woord tot de vergaderde 

citoyens en citoyennes; daar echter slechts drie citoyennes aanwezig waren 

werd in het vervolg het woord slechts in het mannelijk gebruikt,’ schrijft hij, met 

gevoel voor droge humor. Het valt bij de redactie in goede aarde en publicatie, 

onder de anonieme auteursnaam ‘X’, volgt op woensdag 23 februari 1881 in het 

tweede bijvoegsel. Daarin bericht Erens ook: ‘Verscheidene comités hebben zich 

ook onder de studenten hier gevormd om de nestor der hedendaagse 

letterkunde, Victor Hugo, hun hulde te brengen op de 27ste februari, de dag 

waarop de beroemde dichter zijn 80ste verjaardag zal vieren.’ Dat hierin twee 

onjuistheden zijn geslopen – Hugo werd geboren op 26 februari 1802 en vierde 

bijgevolg op die datum in 1881 zijn 79ste verjaardag, het begin dus van zijn 

tachtigste levensjaar – laat onverlet dat de in Leiden gevestigde hoofdredactie 

voldoende reden ziet om Erens als correspondent voor Parijse aangelegenheden 
                                                           
17 Harborough Sherard 1905: 214, 215; Boosten 1936: 13-15, 17, 22-24, 45, 46, 49, 54, 56, 

57, 64, 66, 74, 75, 84, 107; Wiarda 1938: XXXVIII, LIII, LIV, 1, 3, 6, 17, 18, 20, 21, 27, 48, 49, 

51, 62, 87-90, 93, 155-159, 229; Anbeek 1982: 19, 20, 37; Den Os 1982: 116; Erens 1989: 

168-170; Charle 1998: 110, 111; Leerssen 1999: 107; Doorman 2004: 187, 245; Praamstra 

2007: 772; Erens 2016(b): 6, 19, 20, 28, 30, 34; Israëls en Israëls 2017: 14, 15; Honings en 

Jensen 2019: 341.  
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te strikken.18           

 Op zondag 27 februari huldigt Parijs haar literaire nestor. Het is 

aannemelijk dat Erens de feestelijkheden heeft bijgewoond, maar hij heeft er 

niet over bericht. Naar schatting zevenhonderdduizend belangstellenden 

defileren van ’s ochtends elf tot ’s avonds zes schouder aan schouder als één 

onafzienbaar golvende mensenzee langs de woning van de schrijver aan de 

avenue d’Eylau. Die zal bij wijze van eerbetoon weldra de avenue Victor Hugo 

gaan heten. Het is een ongekende aanblik in een land waar op dat moment 

iedere vorm van samenscholing ten strengste verboden is. Maar voor een 

levende legende als Hugo maakt men een uitzondering. De avenue is over haar 

volle lengte van haast twee kilometer op last van het gemeentebestuur versierd 

met bloemen en palmbomen. Overal wapperen de vlaggen. Klokslag twaalf laten 

bij de Arc de Triomphe niet minder dan 104 Parijse muziekverenigingen, goed 

voor ruim 5.000 uitvoerenden, samen het Franse volkslied de Marseillaise 

klinken. De wind draagt de klanken over heel de metropool. De gevierde auteur 

zit aan een venster, zijn kleinkinderen Georges en Jeanne aan zijn zijde. ‘Vive 

Victor Hugo!’ klinkt het uit duizenden monden. Hugo laat zijn tranen de vrije 

loop. Dat het weer allerminst meezit – het motregent onafgebroken – lijkt 

niemand te deren.19         

 Op 29 maart ontvangt Erens van Karl Weyerhorst, hoofdredacteur en 

uitgever van De Limburger Courier, het verzoek om als correspondent ook aan 

deze krant mee te werken. Hij stemt toe. Voor de inwoners van (vooral het 

oosten van) Zuid-Limburg is dit in 1845 opgerichte nieuwsblad decennialang 

toonaangevend. Vanaf 1858 is Weyerhorst de uitgever, in navolging van zijn 

vader die de krant oprichtte. Om het frontnieuws tijdens de Oorlog van 1870-71 

op de voet te kunnen volgen, maakt Weyerhorst gebruik van postduiven. De 

gevleugelde dieren leveren hem menige primeur op. Hij is ook zo verstandig om 

in zijn berichtgeving geen partij te kiezen: lezers in het Heerlense sympathiseren 

doorgaans met de Duitsers, terwijl abonnees in en rond Maastricht juist 

fransgezind zijn. Zijn tot dan toe kwakkelende krant  wint hierdoor aan 

naamsbekendheid en sympathie in de streek en vanaf dat moment gaan de 

zaken beter. Vanaf 1872 verschijnt het blad tweemaal per week, op woensdag 

en zaterdag, en vanaf einde 1878 driemaal, op dinsdag, donderdag en zaterdag. 

                                                           
18 Erens 1920: 9; Erens 1989: 168, 170, 174, 406, 412; Noordhof-Hoorn 2016: 135-137, 

139, 147-150, 177. 
19 Lesclide 1885: 85-89, 111, 112; Lesclide 1902: 174, 175, 218-221; Hugo 1972: 55, 57, 

430; Ruiter en Smulders 1996: 88. 
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Wanneer christelijke feestdagen samenvallen met deze verschijningsdagen, kan 

van de vaste dagen worden afgeweken. Met in 1881 een aantal van 4149 

abonnees kan de krant zichzelf aanprijzen als ‘de meest verspreide courant in 

Limburg’.20          

 Erens oefent zijn pen met zijn berichten uit Parijs. Zowel zijn publicaties in 

Minerva als die in De Limburger Courier geven zicht op wat hij zelf 

vermeldenswaard acht. Hij bedient zich van twee duidelijk van elkaar 

verschillende stijlregisters: de meer luimige toon blijft voorbehouden aan 

Minerva, zijn bijdragen aan de Courier zijn aanmerkelijk serieuzer. De lezers van 

Minerva stelt hij ditjes en datjes uit het studentenleven of Parijse nieuwigheden 

die een Hollands student kunnen interesseren in het vooruitzicht. Hij belooft 

verder het officiële ‘wij’ niet te zullen bezigen, omdat dit aan een nederig 

causeur maar ‘een air prudhommesque’ zou geven, een term gebruikt voor 

lieden die met evidente zelfingenomenheid domheden debiteren.   

 Opvallend aan zijn artikelen in de Courier is de kwaliteit van de taal. 

Beschikt hij bij Minerva over een beter in het Nederlands ingevoerde redacteur, 

of is Weyerhorst wellicht al te bedreven in het – in dat geval steevast fout – 

aanpassen van Erens’ inzendingen? Het eerste lijkt waarschijnlijker. Chorus wijst 

er op dat Erens het Nederlands nooit volledig onder de knie zal krijgen. Hij blijft 

zich bedienen van merkwaardige zinsconstructies en kleurt zijn Nederlands tot 

het laatst van zijn leven met germanismen en limburgismen. Chorus noemt ter 

illustratie ‘wirbeling’ voor werveling, ‘moei’ voor moe en ‘aanstrenging’ voor 

inspanning.21 Bovenop de grammaticale en lexicale onjuistheden komen in de 

Courier nog spel- en interpunctiefouten, te structureel, te talrijk om voor 

terloopse slordigheden door te gaan. Verwey noteert in 1929 over Erens’ gebruik 

van de Nederlandse taal: ‘Hij schrijft haar als iemand die haar eerst op later 

leeftijd heeft aangeleerd, ja haar telkens weer op nieuw zich moet eigen maken. 

Vandaar een dikwijls bekoorlijk mengsel van onbeholpenheid en 

oorspronkelijkheid.’22 Erens is zich hier bewust van geweest. Aan het einde van 

zijn leven verzucht hij: ‘In het algemeen kennen de Fransen en ook de Engelsen 

geen talen buiten hun moedertaal en al kan deze lacune een oorzaak van 

bekrompenheid zijn, zij is ook een bron van kracht. […] De schrijver, die te diep 

het vreemde element wil doorgronden, doet hij dat soms niet met opoffering 

                                                           
20 Eussen 1958: 115; Eussen 1971(b): 55, 57, 59, 62; Erens 1989: 168, 174; Knarren 1997: 

48.  
21 Chorus 1964: 743.  
22 Custers 1995: 448. 
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van een eigen goed? Wordt het sentiment voor zijn eigen taal niet verzwakt door 

het zich onderdompelen in een ander idioom?’23     

 Bij Erens’ eerste bijdragen aan De Limburger Courier lijken hem zijn 

moeder en zus als publiek voor ogen te hebben gestaan. Nadat hij op 5 mei24 

heeft verhaald over de Parijse dans- en schoenmode, krijgen de Heerlense lezers 

op 2 juni25 een kijkje in hoe het kappersvak in Parijs wordt gevierd. Elk jaar wordt 

in de Salle Molière een wedstrijd gehouden. Men ziet er kapsels uit de tijd van 

het keizerschap en de restauratie. Dat heten de ‘Coiffures Historiques’. Men ziet 

er ook de ‘Coiffures de Fantaisie’, waarbij de kapper een rijkdom van eigen 

vindingen ten toon spreidt. Het vreemdste en origineelste kapsel is het 

zogenaamde ‘Coiffure Internationale’. De dame draagt daarbij in haar lokken de 

vlaggen van alle grote naties, terwijl op haar voorhoofd zich een zoeaaf vertoont, 

die de Franse driekleur omhoog houdt. De namen van de ‘kunstenaars’, die deze 

meesterstukken hebben volbracht, worden feestelijk uitgeroepen en daarna 

begint een concert. De avond wordt met een bal besloten en de kappers, wier 

talent geschitterd heeft op de hoofden van de schonen, worden onder luide 

toejuichingen in prachtige equipages naar huis gebracht.    

 Vanaf juni zucht Parijs onder een verzengende hitte en een almaar 

nijpender droogte. De waterreservoirs van de stad slinken tot een derde van het 

gebruikelijke zomerpeil en daarom worden de fonteinen uitgeschakeld. 

Tientallen mensen bezwijken aan de gevolgen van een zonnesteek. Erens blijft 

zelf bij de 43 graden Réaumur26 die de thermometers in volle zon meten, op de 

been en kan op 15 juli naar de Heerlense redactie telegraferen dat het 

‘nationaalfeest netjes begonnen’ is. Overal wordt gedanst. Tegen vijven komt de 

Elzasser-Vereniging per trein aan en 1500 man zingen dan de Marseillaise. Men 

ontrolt een vlag, waarop ‘Hoop’ te lezen staat; dat woord slaat op de dan nog 

breed gedragen wens tot hereniging van de Elzas met Frankrijk.  

 Dat Erens juist de Elzassers aanstipt kan samenhangen met zijn overtuiging 

dat deze veel weg hebben van de Limburgers bezuiden Sittard. Hij ziet er in den 

vreemde als het ware vertrouwde gezichten in. En leerde Renan niet dat naties 

en daarmee ook staatsgrenzen een betrekkelijk en tijdelijk begrip zijn? Het 

                                                           
23 Erens 1933(d): 23. 
24 DLC donderdag 5 mei 1881, pagina 2, onder het kopje Gemengde Berichten. 
25 DLC donderdag 2 juni 1881, pagina 2, onder het kopje Gemengde Berichten. 
26 Dat lijkt stug want dat is bijna 54 graden Celsius (Celsius = 1,25 x Réaumur). Erens moet 

zich in de eenheid vergist hebben. Uitzonderlijk heet was de Parijse zomer van 1881 hoe 

dan ook, noteert Praamstra 2007: 749. 
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herstel van het Frankische Middenrijk zoals dat duizend jaar geleden bestond, 

zou in de ogen van Erens recht doen aan het gemeenschappelijke wezen van 

Zuid-Limburgers en Elzassers en allen daartussen en ook de angel halen uit de 

juist aan de landsgrenzen doorziekende Frans-Duitse kwestie.27   

 In september brengt de Courier een verslag van een bezoek aan La 

Morgue. Het kleine gebouw op de kade van de Seine maakt op de correspondent 

grote indruk.28 Hij kan zich niet voorstellen dat er in Parijs een treuriger oord 

bestaat dan deze verblijfplaats van de dood, waar men alle onbekende lijken 

heen brengt die op straat of in een of andere schuilhoek zijn gevonden. De lezers 

worden bij de hand genomen op een tocht door de griezelige ruimtes. Men kan 

de lijken door een traliewerk heen goed zien en zo mogelijk herkennen. Onder 

het dak heeft men een kamertje afgeschoten, waarin de wachter of portier 

woont, die dag noch nacht het gebouw mag verlaten. ‘Men moet zich volstrekt 

geen denkbeeld maken, dat “La Morgue” voor de Parijzer bevolking een oord 

van ernstige overdenking over de wereld en het menselijk leven is,’ leren de 

lezers. ‘Zij verenigen er zich alleen om hun nieuwsgierigheid te voldoen, uit zucht 

om al wat afschuwelijk is te zien, en dan tevens de treurige nieuwtjes van de dag 

te vernemen, de vermoorden te bekijken en de verhangenen te tellen. Het 

voorplein is steeds gevuld met een gapende, pratende en lachende menigte, 

voor wie de dood zijn verschrikking en majesteit geheel verloren heeft.’ 29 

 Van vaste kerkgang mag hij dan wel afzien, als katholiek en als journalist 

voor een overwegend katholiek Limburgs lezerspubliek verslaat Erens wel de 

viering van Allerzielen.30 Die dag geldt ook in Parijs als de bedevaartsdag naar de 

kerkhoven, om er in stille verering een tuiltje of een bloemenkrans neer te 

leggen op de graven van dierbaren. Reeds vroeg in de ochtend ziet men lange 

rijen mensen hun schreden naar de kerkhoven richten. Erens: ‘Op Père-la-Chaise 

                                                           
27 Erens 1920(d): 488; Erens 1985: 190. Erens houdt zijn leven lang van de Elzas en getuigt 

van zijn liefde voor de streek op 10 oktober 1925 in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, 

waar hij onder meer schrijft over ‘de prachtige wouden en bergen’ en het licht dat er 

‘etherischer schijnt dan in het aangrenzende Schwarzwald’ (Erens 1925(e)).  
28 DLC dinsdag 4 oktober 1881, pagina 4, onder het kopje Allerlei. Indruk maakte het ook 

op Rollinat, Baudelaire en Villiers de l’Isle Adam (Miannay 1981: 387, 404). 
29  De website https://www.unjourdeplusaparis.com/paris-insolite/morgue-visite-

favorite-paris-au-19e-siecle  (bezocht op 17 juni 2019) heeft het over 40.000 bezoekers 

per dag. Over La Morgue ook Vaessens 2013: 199. 
30 DLC zaterdag 5 november 1881, pagina 1, onder het kopje Frankrijk. Referentie daaraan 

in Erens 1920: 20. 

https://www.unjourdeplusaparis.com/paris-insolite/morgue-visite-favorite-paris-au-19e-siecle
https://www.unjourdeplusaparis.com/paris-insolite/morgue-visite-favorite-paris-au-19e-siecle
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legden enige bewonderaars van Thiers bloemruikers en kransen op zijn graf. Zij 

droegen ten opschrift: “Aan de bevrijder van ons grondgebied.” “Aan de eerste 

President der Republiek.” “Aan de ware patriot.”31 Een menigte immortellen 

kransen waren neergelegd op het gedenkteken, opgericht ter nagedachtenis van 

de soldaten, die in de oorlog van 1870-71 gevallen waren.’ De communards, die, 

getuige zijn berichtgeving, altijd op Erens’ belangstelling kunnen rekenen, 

verschijnen slechts in geringen getale. Zij houden zich bovendien rustig. Dat is 

wel zo verstandig, want de politie heeft goede voorzorgsmaatregelen getroffen.

 In Minerva bericht hij hoe dezelfde viering van Allerheiligen samenvalt met 

de terugkeer van ‘de weetgierige jeugd’ naar de hoofdstad.32 Nog hebben de 

nieuwkomers met hun ‘nuchtere gezichten’ geen vriendschapsbanden gesloten, 

nog hebben ze zich niet ‘geadopteerd [sic] aan de Parijse studentenmanieren’. 

Dat komt vanzelf wel, want iets wat op groentijd lijkt, kent Parijs niet, daartoe 

draagt de stad zelf het hare bij. Neem de nabij de avenue de l’Observatoire 

gelegen danszaal Bal Bullier. Die is nu drukker bezocht dan op enig ander 

moment, de avonden zijn er bijzonder geanimeerd en de nieuw gearriveerde 

jongedames springen er in het oog. 33  Maar een argeloze grisette tref je 

daartussen niet meer aan en dat spijt Erens wel. Grisettes waren 

plattelandsmeisjes die in Parijs een minnaar zochten met geld. Studenten 

konden met hen nog in de jaren dertig fijne amourettes beleven. Zulke 

dienstmeisjes en naaisters, niet te vast van zeden, het is het type jongedame van 

Erens’ voorkeur. Maar hij moet vaststellen dat het voor wat Parijs betreft enkel 

nog voortleeft in de boeken van Murger.34      

 Op 3 november beginnen de cursussen aan de École de Droit. Dezelfde dag 

woont Erens in de stampvolle Sainte Chapelle de ‘rentrée des Tribunaux’ 

(terugkeer van de rechters) bij. De aartsbisschop van Parijs gaat daar voor in wat 

de ‘Rode Mis’ heet, zo genoemd naar de kledingkleur van de verzamelde leden 

                                                           
31 Adolphe Thiers (1797-1877), Frans staatsman, historicus, advocaat en journalist, voerde 

vanaf 1863 de parlementaire oppositie tegen Napoleon III aan. Na diens afzetting leidde 

Thiers als president van 1871-1873 de toen gegrondveste Derde Republiek. Hij 

onderdrukte op bloedige wijze de Commune, waarover later meer. 
32 Minerva woensdag 16 november 1881, jaargang 6, nummer 27, pagina 216 en Bijvoegsel 

pagina 217, onder het kopje Buitenland. 
33 Vanaf 1880 hebben vrouwen bij wet toegang tot de tentamens en kunnen zij een 

universitaire titel behalen; in 1892 promoveert de eerste juriste (Bourrelier 1936: 186; 

Burnand 1947: 68, 69; Weber 1986: 95, 96). 
34 Bourrelier 1936: 158, 159, 162; Prick 1987: 221; Erens 1989: 377.  
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van het Hof van Cassatie. Na de dienst volgt een rede van de procureur-generaal, 

ditmaal met als onderwerp ‘De wet van de vooruitgang en de vrijheid’. Is de 

vooruitgang door een wet beheerst en zo ja, bevat deze een absoluut fatalisme, 

een fatalisme van klimaat, van ras? Zou de mens alleen een onbewust 

instrument zijn van een taak waarvan hij het onderwerp en het einde niet weet? 

Zou het individu vreemd zijn aan zijn lot, dat zijn loop vervolgt zonder hem en 

tegen hem? Neen, luidt op al die vragen het volgens Erens ‘op welsprekende 

wijze’ geformuleerde antwoord.        

 Wat je in Parijs op straat zoal aan merkwaardigheden kunt verwachten 

wanneer het nieuwe studiejaar is begonnen, verzwijgt Erens niet voor de Leidse 

lezers. Neem de student in de medicijnen Labat, die op zaterdag 12 november, 

zo rond de klok van negen ’s avonds over de boulevard Saint-Michel loopt met 

een vrouw op zijn schouders.35 Drie tot vierhonderd personen volgen de galante, 

heldhaftige ridder onder luide hoera’s en gezang. Twee agenten verzoeken Labat 

deze zonderlinge fantasie te laten varen. ‘Dat gaat je niet aan, als ik me amuseer,’ 

antwoordt hij en stapt zingend verder. Maar de agenten laten de vrouw afdalen 

en proberen zich dan van de student meester te maken. Labat zet het op een 

schreeuwen en trekt onverwacht een zwaardstok: ‘De eerste die me nadert 

scheur ik de buik open!’ Hij raakt een toevallig passerende man in het gezicht. 

Daarna zijn de lachers niet meer op zijn hand en voeren de agenten hem af.  

Zoals gezegd, Erens is eerst en vooral vanwege de literatuurontwikkelingen naar 

Parijs verhuisd. De student Jules Vallès (1832-1885) – volgens Erens ‘een 

buitengewone prozaschrijver’, van wie hij de romantrilogie Jacques Vingtras las 

– begint in 1853 in de cafés van het Quartier Latin als eerste een literaire kring. 

Het Quartier groeit uit tot een haven voor het nieuwe type schrijver dat 

onafhankelijk van mecenas en markt wil kunnen werken. In afwachting van de 

grote doorbraak houden zij zich moeizaam staande met het verrichten van karig 

betaalde hand- en spandiensten, zoals het aanleveren van 

encyclopedielemmata, het kopiëren van adreslijsten of het houden van 

toespraken bij uitvaartdiensten. De dichters onder hen ontduiken in navolging 

van Baudelaire de strikte, de inspiratie verstikkende vormregels van de 

Parnassiens. De prozaïsten raken verzadigd van de realistische naturalistische 

romans van Zola en zijn kring, die de werkelijkheid zo objectief mogelijk willen 

weergeven en dan nog met name alleen de donkere zijden daarvan. In beide 

groepen ontstaat een verlangen om de hogere of diepere wereld te leren kennen 

                                                           
35 Minerva woensdag 23 november 1881, Bijvoegsel, onder het kopje Buitenland. 
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die achter het waarneembare oppervlak schuil lijkt te gaan. De 

literatuurstroming van het symbolisme vloeit uit dit alles voort. De symbolisten 

van het eerste uur vinden aan het einde van de jaren zeventig onderdak bij een 

initiatief van Émile Goudeau (1850-1906).      

 Goudeau verdient de kost als employé bij het ministerie van financiën. Hij 

gaat overdag gebukt onder de bureaucratie en vindt ’s avonds afleiding in het 

Quartier. In 1878 promoot hij daar zijn dan net verschenen dichtbundel Fleurs 

de bitume (Straatmadelieven). Hij droomt ervan een kunstenaarsgroep op te 

richten, waarin hij studenten kennis van poëzie en kunst wil bijbrengen ─ zonder 

daarbij de commerciële kant van de onderneming uit het oog te verliezen.36 

Aanvankelijk staat hem daarvoor de naam Le tréteau de Poètes (Het toneel der 

poëten) voor ogen, maar hij verkiest die van Les Hydropathes, naar de populaire 

wals Die Hydropathen van Josef Gung’l (1809-1889), de bejaarde Oostenrijkse 

componist die in Parijs zijn laatste triomfen viert.37 Op 17 oktober 1878 vindt de 

eerste bijeenkomst plaats in het Café de la Rive Gauche, op de hoek van de rue 

Cujas en de boulevard Saint-Michel. Goudeau biedt een open podium, waarop 

eenieder zijn kunsten mag vertonen, zolang het maar een man is – een 

beperkende voorwaarde op last van de politie. Hij doet verder niet aan 

voorselectie; afhankelijk van het succes bij het publiek mag de deelnemer op 

herhaling. Het lokaal blijkt al snel aan de krappe kant voor de druk bezochte 

activiteiten. Op sommige avonden telt Goudeau wel zeshonderd bezoekers. Een 

eigen blad met bijdragen van de podiumtalenten, l’Hydropathe, draagt bij aan 

de bekendheid. Een amalgaam van studenten, meestal afkomstig uit het 

bourgeoismilieu, medewerkers van ministeries, ingenieurs en zonen van 

conciërges is getuige van voorgedragen gedichten en gezangen en soms ook van 

wat dronkaards die stennis komen schoppen. Charles Cros, Jean Moréas, 

Maurice Rollinat: zij zijn er dan al bij en Erens zal later met hen kennismaken. 

 Juist in Erens’ aankomstjaar te Parijs ontmoet Goudeau op Montmartre 

                                                           
36 Beaujon 1900: 4, 5; Erens 1921(i): 355; Erens 1922: 204; Brachin en Castex 1960: 104; 

Richard 1961: 18; Damase 1962: 6-9, foto’s 2 en 5; Labracherie 1967: 117-121, 123, 124, 

128, 155; Dresden 1980: 18, 97-99, 100-102; Van Buuren 1982: 92, 93; Seigel 1987: 216, 

217, 221, 225; Biétry 1989: 59; Erens 1989: 123; Elshout 1996: 105. 
37 Richard 1961: 20. Donnay stelt als betekenis van hydropathes voor: ‘lijders aan water’, 

in de zin van lieden die er niet van houden water te drinken. Goudeau zou het gekozen 

hebben als knipoog naar zijn onlesbare dorst naar alcoholica (Donnay 1926: 10). Gung’l 

schreef zijn compositie echter met het oog op badgasten in kuuroorden, die derhalve niet 

zozeer ‘lijden aan’ als wel (hopen te) ‘genezen dankzij’ water (Gung’l 2014).  
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Rodophe Salis, die dan al tien jaar als student voortsukkelt aan de 

kunstacademie. Deze vlotte prater heeft het plan opgevat om een artistiek 

cabaret op te richten en doet Goudeau het voorstel om diens Hydropathes deel 

te laten nemen. Een stuk of dertig Hydropathes zijn ervoor te vinden. Salis 

verzamelt zelf nog eens circa zeventig andere geïnteresseerden en neemt de 

kosten voor zijn rekening. Daarmee is de oprichting van de Chat Noir een feit en 

verschuift het zwaartepunt van de literatuurontwikkeling van het Quartier Latin 

naar Montmartre.          

 Dat heeft dan nog weinig van zijn landelijk karakter verloren. De Butte, de 

128 meter hoge heuvel, geeft een kleurig landschapsbeeld met tuintjes en 

molens, bloemrijke hagen, murmelende bronnen en lommer van acacia’s. Het 

lijkt op een miniatuuroase op een gipsen voetstuk. Er wonen tuinders, 

wijnbouwers en kleine neringdoenden als kruideniers, bakkers en slagers, naast 

een paar schilders, onder wie Renoir. Vanaf 1876 wordt er gebouwd aan de Sacré 

Cœur; dit uit travertijn opgetrokken en daardoor opvallend witte godshuis zal in 

1914 gereed zijn.          

 Salis huurt een krakkemikkig pand, een buiten gebruik gesteld 

postkantoor, aan de van koffiehuisterrassen en prostituees vergeven boulevard 

de Rochechouart op nummer 84. Gekleurde glas-in-loodramen, banken en 

massief houten stoelen, allemaal in Louis XIII-stijl, geven het cabaret van de Chat 

Noir38 een modieus ‘vieux Paris’ uiterlijk. Achter de grote zaal gaat een somber 

opkamertje schuil dat Salis als zijn heiligdom bestempelt en waar slechts 

uitverkorenen, les clients de marque, mogen komen. De opening heeft eind 

november plaats, medio januari verschijnt het gelijknamige blad voor het eerst, 

inhoudelijk een voortzetting van de intussen gestopte l’Hydropathe. Salis zelf 

ontpopt zich tot een conferencier van allure, met een eigen stijl vol literaire 

citaten en woordspelingen, weergaloos in zijn improvisaties, vaak grof maar 

altijd schuimend van geest. Het raakt al snel in zwang om naar de vrijdagavonden 

te gaan, die worden gepromoot als het chique tijdstip. Leden van het ‘betere 

publiek’, de snobs, stromen toe om de jonge voordrachtskunstenaars te 

bewonderen. De Chat Noir wordt een springplank voor allerlei literaire en 

                                                           
38 Voor de keuze van deze naam geeft Kruissink (1960: 81) twee mogelijke verklaringen. 

Salis had kort tevoren het verhaal The black cat van Edgar Allan Poe geïllustreerd. Deze 

verklaring noemt ook Velter (1996: 12). Verder zou hij in het postkantoor een daar 

achtergebleven zwarte kat hebben aangetroffen. 
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artistieke loopbanen.39        

 Erens zint op mogelijkheden om zich bij die ontwikkelingen aan te sluiten. 

Al in december doet zich een kans voor. Op de tiende van die maand verschijnt 

namelijk het eerste nummer van La Vadrouille. Zaterdag 10 en zondag 11 

december weergalmen de straten van het Quartier Latin van het eentonig 

geroep: ‘La Vadrouille! achetez la Vadrouille! dix centimes la Vadrouille!’40 Op 

het horen van die naam, een studententerm voor: het rondzwerven door de 

cafés en de straten, verzuimt geen student een nummer te nemen. En Erens 

evenmin. De inhoud bestaat bijna alleen uit anekdotes over femmes de 

brasseries. De hoofdredacteur, de rechtenstudent Albert Vauthier, blijkt in 

hetzelfde hotel te wonen als waarin Erens dan – hij verkaste maar weer eens – 

zijn intrek heeft genomen: het hôtel Soufflot, rue Toullier 9. Hij gaat dan 

proberen om Vauthier aan te klampen. Na wat heen en weer gevraag belandt hij 

in, alweer, een brasserie de femmes. Vauthier is er zelf niet, maar wel is er de 

student Delaunoy, lid van de literaire club Les Gringoires, die eenmaal per week 

’s avonds vergadert in het café Procope, rue de la Vieille Comédie 13. Dat is een 

illuster adres: Voltaire dronk er zijn koffie en Gambetta zou er debuteren. 

Niettemin is na enkele tussentijdse sluitingen, waarvan de laatste nog in 1874 

plaatshad, de oude glans er wel af. Erens bezoekt weldra met Delaunoy een 

vergadering. De naam van de club is ontleend aan Pierre Gringoire (circa 1475-

1538), een Normandisch dichter van satiren, moraliteiten en zogeheten ‘soties’, 

aan wie Théodore de Banville in 1866 zijn succesvolste blijspel Gringoire wijdde. 

Met de Cercle des Gringoires willen de leden dan ook hun bewondering betuigen 

aan het adres van de bijkans zestigjarige Banville. Die vriend van Baudelaire en 

Hugo aanvaardt op zijn beurt het erepresidentschap.   

 Wanneer Erens met Delaunoy ’s avonds om acht uur in het bovenzaaltje 

van de Procope aankomt, vinden ze daar nog niemand. Alleen aan de 

bestuurstafel zitten drie jonge mensen: de president Paul Belon, de secretaris 

Émile Michelet en Maurice Allard. Belon studeert geneeskunde, de anderen zijn 

studenten in de rechten. Het is een mooie gelegenheid om ongehinderd kennis 

te maken. Met de jongelui van de bestuurstafel klikt het meteen. Erens ziet ze 

                                                           
39 Donnay 1926: 9, 13-16; Kruissink 1960: 11, 17, 75, 76, 80-82, 84, 85, 95, 173, 237, 240; 

Richard 1961: 21, 23, 24, 26, 27, 34, 36, 39-41; Damase 1962: 21, 22, 41, 42, foto 36; 

Labracherie 1967: 157-159, 161, 162; Jouanny 1969: 23; Szarama 1972: 22, 23; Seigel 

1987: 222-225, 233, 337; Erens 1989: 394; Caradec 1994: 218, 219; Velter 1996: 11-13, 30, 

55-57, 59, 498; De Bodt 2008: 103, 107.  
40 De Vadrouille! Koopt de Vadrouille! Tien centimes per Vadrouille! 
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haast iedere volgende avond in het gemoedelijke café La Source op de boulevard 

Saint-Michel. Daar zit het tjokvol studenten die er kaarten, zich laven aan een 

Raspail41 of, net als Erens, aan een glas bockbier. Wordt het laat op de avond, 

dan verschijnt er choucroute au jambon (zuurkool met ham) of een soupe à 

l’oignon (uiensoep) op tafel. Erens leert er een Pool kennen die zich voordoet als 

graaf en beweert in de keizerlijke garde te Berlijn te hebben gediend. Het is een 

aangename man, die hem zijn portretfoto schenkt. Maar waar hij van leeft? 

Erens vermoedt van een kantoorbaan, maar weet niet door de geheimzinnigheid 

waarin zijn gesprekspartner zich blijft hullen heen te prikken. Met een militair uit 

Rennes kan hij het ook uitstekend vinden, maar zijn ontmoetingen met deze en 

andere niet-kunstenaars blijven oppervlakkig en duren nooit lang. De literatuur, 

of misschien beter nog de kunst in het algemeen, is de grond waarop Erens’ 

relaties pas echt kunnen opbloeien. Zij biedt een basis voor gelijkheid van 

belangstelling, een gemeenschappelijk streven, en dat is voor hem, zo ervaart 

hij, onontbeerlijk om tot een duurzame, hechte vriendschap te komen.   

Vanaf 13 december kan Erens elke dinsdagnacht (tot en met Carnaval) vanaf 

klokslag twaalf kunstenaars pogen te ontmoeten tijdens de ‘bals masqués’ in Bal 

Bullier.42 Of hij zich waagt aan de groene mentholdrank die in Bullier doorgaat 

voor afrodisiacum, heeft hij niet opgetekend. Het is trouwens niet waarschijnlijk, 

aangezien de lustopwekkende kleurige consumpties bestemd waren voor de 

aanwezige vrouwen. Dat kunnen we concluderen uit Erens’ literaire verslag ‘Bal 

Bullier’, waarin hij de uitgelaten nachten, vol levens- en wellust, weergeeft.43 

Op 22 december voldoet hij de contributie van drie francs en wordt zo 

volwaardig lid van de Gringoires.44 Daarmee onderschrijft hij ook de bepalingen 

van het reglement. Dat sluit politieke en godsdienstige kwesties uit, verbiedt 

iedere vorm van kansspel en laat geen vrouwen toe, tenzij het kunstenaars zijn.45 

                                                           
41  Een naar de scheikundige en botanicus François-Vincent Raspail (1794-1878) 

vernoemde kruidenbitter, die tot 1981 op basis van diens receptuur werd gemaakt. 
42 Charpentier 1925: 19, 66, 139; Bourrelier 1936: 202-205; Brachin en Castex 1960: 101; 

Kruissink 1960: 72; Harms 1983: 124, 125, 166; Erens 1989: 113-116, 126, 379, 381, 386; 

Andrès 1997: 17, 102, 109, 114, 119, 146, 181, 182, 208, 209. 
43 ‘Bal Bullier’ zal verschijnen in De Nieuwe Gids van augustus 1890 en door Erens worden 

opgenomen in Dansen en Rhytmen. Voor de volledige tekst zie: Bijlage II. 
44 Erens 1989: 381. 
45 Minerva woensdag 1 februari 1882, jaargang 6, nummer 35, pagina 290, onder het kopje 

Buitenland. 
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Erens is nu werkelijk aangekomen waar hij in Leiden al wilde zijn: middenin een 

literaire ontwikkeling. Vauthier heeft hij niet meer nodig. Hij ontmoet hem nog 

wel en krijgt het aanbod om Hollandse grappen aan te leveren voor La 

Vadrouille. Erens voelt zich daar niet te goed voor. Prijzenswaardig vindt hij 

Vauthiers plan om van het blad een cri de ralliement (strijdkreet) te maken ter 

bevordering van de studentenbelangen. Hij hoopt dat Vauthier geen roepende 

in de woestijn zal blijken te zijn en belooft zijn medewerking. Maar Vauthier 

verdwijnt al snel en volgens Erens tegelijk met hem ook de kas van diens krantje; 

drie nummers van zijn gazette humoristique hebdomadaire, humoristisch 

weekblad, blijven bewaard in de Bibliothèque Nationale te Parijs. Het laatste 

nummer dagtekent van Nieuwjaarsdag 1882.46     

 Frans Erens kan tevreden terugblikken op 1881. Zijn eerste Kerst in Parijs 

wordt gedenkwaardig. De boulevards veranderen van aanzien. Er verrijzen 

talrijke tenten en barakken die artikelen van vijf en tien sous aanbieden 

tegenover de grote winkels en magazijnen met hun brede spiegelruiten. 

Daarachter staan de kerstgeschenken te pronken, aanlokkelijk voor de 

toeschouwer. De burger viert het feest met een rijk versierde den, de student 

struint langs de kroegen, die de gehele Kerstnacht openblijven. Uit de dompige 

woningen van de faubourgs, de buitenwijken, stromen duizenden naar de 

boulevards om zich urenlang te vergapen aan de daar uitgestalde, voor hen 

onbereikbare overvloed. De jeugd danst en zingt schijnbaar zorgeloos en 

spendeert haar laatste stuivers aan de lol.47 Het is werkelijk als in die regels van 

Hugo: le tourbillon éphémère roule.48 

                                                           
46 Vauthier 1881; Vauthier 1882. 
47 Minerva woensdag 18 januari 1882, jaargang 6, nummer 33, pagina 262, onder het 

kopje Buitenland. 
48 De vluchtige wervelwind tolt. 
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6 – Parijs 1882: Groeien                                               

 

Het tweede Parijse jaar begint voor Erens zoals het eerste eindigde: met lange 

avonden in de Procope als lid van de Gringoires. Paul Frémeaux, leerling aan het 

conservatorium, koestert ambities om het te maken als acteur. Hij declameert 

graag en met pathos, bij voorkeur een gedicht van Coppée over Napoleon. Men 

laat hem begaan, al vindt niemand het echt mooi. Van een acteerloopbaan zal 

het nooit komen, maar met het boek Dans la chambre de Napoléon mourant (In 

de kamer van de stervende Napoleon), over de laatste dagen van Napoleon op 

Sint Helena, kent hij later wel succes. Zo ziet hij zijn van jonge leeftijd af beleden 

trouw aan de keizer beloond. Poëzie valt in dat boek verder niet aan te treffen, 

evenmin als in drie andere boeken die Frémeaux aan de verbannen Corsicaan 

wijdt. Erens vindt hem een goede kerel.       

 De apotheker Laurent Labaigt mag van Erens een opvallende verschijning 

heten. Labaigt is zonder middelen van bestaan uit de omgeving van Bordeaux 

naar Parijs gekomen met de vaste wil een groot dichter te worden. Zonder een 

cent op zak ging hij naar de directeur van het dagblad Le Clairon, die hem kopij 

liet geven voor zijn blad. Hij loopt mank, is fors van gestalte maar klein van stuk, 

heeft rollende ogen die vol expressie zijn en draagt een pikzwarte baard die zijn 

vierkante gezicht omringt. Trouwens, alles aan hem lijkt vierkant. Met zijn kort 

geknipte kroeshaar doet hij Erens denken aan een jonge Romeinse keizer. Op 

grond van zijn gedichten, die hij aan de lopende band aflevert, geldt Labaigt, die 

publiceert onder het pseudoniem Jean Rameau, binnen de Gringoires als le plus 

fort de nous tous, de sterkste van ons allemaal. Met het gedicht ‘La légende de 

la terre’ (De legende van de aarde) wint hij een door Le Figaro georganiseerde 

literatuurwedstrijd en daarmee is zijn naam gevestigd. Later zal hij een 

vruchtbaar romanschrijver worden.1       

 Met de musicus Gaston Dubreuilh uit Nantes gaat Erens veel om. Wat hem 

altijd treft, is dat Dubreuilh dikwijls onder het horen van muziek zegt: ‘Let op en 

denk niet aan andere dingen, want dan bestaan de klanken niet voor je.’ Hij zal 

deze stelling in 1895 uitwerken in zijn boekje over muziek L’école du dilettante 

(De school van de kunstliefhebber). De twee vrienden bezoeken samen vaker de 

populaire ‘Nouveaux Concerts’, de zondagmiddagconcerten van de dirigent 

Charles Lamoureux (1834-1899) in het theater Le Châtelet. Op het programma 

staan naast symfonische muziek (Beethoven) ook Wagner-fragmenten. 

                                                           
1 Erens 1906: 62, 63; Richard 1961: 43; Erens 1989: 116, 127, 389.  
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Dubrueilh zoekt telkens onder handgeklap en geroep van ‘Vive Lamoureux’ 

ovaties aan de door hem bewonderde orkestdirecteur uit te lokken.2 Het is ook 

Dubreuilh, die een nieuw Frans woord uitvindt: s’érenser, een woordspeling met  

s’éreinter, jezelf afbeulen.3 Erens heeft het altijd erg druk, hij is de gehele dag in 

touw. Behalve de literaire avonden, waarvoor hij zich per bus naar alle uithoeken 

van de stad verplaatst, volgt hij overdag ook nog altijd trouw de colleges. Hij 

beschouwt zijn dagen als kostbaar en iedere nagelaten of verzuimde activiteit 

spijt hem. Erens ervaart Dubreuilh als een van de gezelligste causeurs die hij 

onder de Fransen ontmoet. Hij spreekt het Frans altijd zeer correct en mooi 

gearticuleerd, iets wat Erens voor hem inneemt.     

 Émile Michelet is een andere persoonlijkheid. Nooit laat deze kleine 

Breton zich gaan, maar wat hij schrijft getuigt van een vaste wil, vindt Erens. Hij 

acht hem een magiër op papier. Later noemt die zich Victor-Émile, omdat hij 

onder die naam in de geboorteregisters van Nantes staat ingeschreven en 

gelooft dat de toevoeging Victor hem de triomf in het leven voorspelt. Dat lijkt 

te hebben gewerkt: hij wint in 1902 voor zijn dichtbundel La Porte d’Or (De 

gouden poort, bedoeld is die van de hemel) de voor het eerst uitgereikte Prix 

Sully Prudhomme. Deze prijs had Sully Prudhomme met het geld van zijn 

Nobelprijs voor de Literatuur bestemd voor literaire debutanten. De naar hem 

vernoemde onderscheiding is prestigieus want gedoteerd met een voor die tijd 

royaal bedrag van 1500 francs. Op 1 februari 1882 verschijnt van Michelets hand 

in Minerva het door Erens ingezonden gedicht ‘Tombeau de gueux’ (Geuzengraf) 

onder aantekening dat ‘hetzelve [...] tot nog toe onuitgegeven’ is:   

 

 

 

 

                                                           
2 Dubreuilh 1895: 24-26; Bernard 1959(b): 23-25, 64; Kingma-Eijgendaal 1986: 100; Erens 

1989: 381. 
3 Erens 1989: 119. Of dit werkwoord door andere vrienden overgenomen werd, kon ik niet 

achterhalen. Harskamp (1996: 51) noemt het ook en voegt toe: ‘onder hen [Franse 

literatoren en kunstenaars] had men voor de pogingen van een [sic] Erens een nieuw 

werkwoord uitgevonden,’ zonder deze ‘hen’ en ‘men’ nader te specificeren. Reisel (1967: 

20) vertaalt s’érenser als: ‘zich ergens erg druk over maken’. 
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 Quand mon cœur, immobile en ma poitrine inerte,    

 Cessera d’accomplir son tictac routinier,      

 On ne jettera pas dans une fosse ouverte      

 Mon corps de gringalet pour faire du fumier.  

Je ne veux pas, cré nom! Qu’un cafard au teint jaune    

 Nasille en grimaçant ses psaumes surannés,     

 Et qu’un sale voyou pique une croix d’une aune     

 A la place où les vers me mangeront le nez.  

  Je ne veux pas qu’un jour, sur cette terre grasse     

 Quelque épicier ventru vienne planter des choux,    

 Ou qu’un banquier voleur élève une terrasse     

 Pour servir de fumoir à de nobles filous.  

  Je veux que dans un site effrayant et lugubre     

 On jette ma carcasse au milieu de rochers      

 Où l’on se sente pris par un air insalubre      

 Qui râcle les poumons comme un cent de crochets.  

Là seuls fourmilleront de géantes brussailles,     

 Des champignons suintant la peste par leurs peaux;    

 Glissant dans ce fouillis sur leurs froides écailles,     

 Les vipères iront agacer les crapauds.4  

De hier gethematiseerde Dood vormt samen met de Liefde en het Verdriet de 

drie hoofdthema’s in Michelets poëzie. Voor hem zijn die onlosmakelijk met 

elkaar verbonden. Verdriet is in Michelets gedichten nooit slecht voor een mens: 

het maakt hem sterker en daarom is ieder lijden te beschouwen als een 

                                                           
4 Wanneer mijn hart, stil in mijn onbeweeglijke borst,/het tikken staken zal,/dient men 

niet te gooien in een open graf/mijn schriele lijf ter compostering.//Ik wil niet, sakkerloot! 

dat een kakkerlak met gele huid/grimassen trekkend zijn ouderwetse psalmen neuzelt,/En 

dat een vuile schooier een kruis van elzenhout plaatst/waar wormen mijn neus opeten.//Ik 

wil niet dat op een dag, op deze vruchtbare aarde/een bekrompen burgerman kool komt 

planten,/of dat een gluiperige bankier er een terras opricht/als rookplek voor 

witteboordencriminelen.//Ik wil dat men op een angstaanjagende en lugubere plek/mijn 

karkas tussen rotsen smijt/waar men zich gegrepen voelt door een ongezonde lucht/die 

de longen raspt als met honderd hoektanden.//Daar zal slechts welig struikgewas 

tieren,/paddestoelen die de pest door hun huid uitzweten;/Glijdend door deze warboel 

over hun koude schubben,/zullen daar adders padden tergen.  
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liefdevolle gift van God.5         

 ‘Tombeau de gueux’ steekt boordevol Baudelairiaanse elementen. Daar 

gonst het in Parijs van, sinds Bourget medio november van het voorbije jaar in 

La Nouvelle Revue zijn toegankelijke opstel over Baudelaire en diens poëzie heeft 

gepubliceerd. Anders dan Gautier, de man van het breed uitwaaierende 

voorwoord bij Les Fleurs du Mal, beperkt Bourget zich tot drie bondig 

uitgewerkte thema’s.          

 Hij stelt allereerst de liefde in Baudelaires werk aan de orde. Baudelaire 

combineert in zijn liefdesverzen drie verschillende persoonlijkheden: die van 

mysticus, vrijdenker en analist. Als mysticus houdt hij een ideale Madonna voor 

ogen uit een ander universum, waarvan het onze slechts het verzwakte en grove 

aftreksel is. Zij is een zuivere vrouwengestalte, altoos begeerlijk en weldadig. Als 

vrijdenker schetst hij voorstellingen die grenzen aan het sadisme. Hierin wordt 

de Madonna ingeruild tegen een Zwarte Venus en straatmadelieven. Maar 

tijdens alle doorlopen vlagen van een dergelijke verstandsverbijstering blijft de 

analist in Baudelaire steeds zichzelf meester. Zijn verstand zou de sensaties die 

hij ondergaat ontrafelen met de precisie waarmee een prisma het licht ontleedt. 

Drie persoonlijkheden schuilen kortom in deze ene mens; modern zijn zij en net 

zo modern zou hun vereniging in één enkele persoon mogen heten.   

 Vervolgens gaat Bourget in op Baudelaires pessimisme. Tussen de mens 

Baudelaire en zijn omgeving, zijn milieu, zou een kloof hebben bestaan. Daar 

kwamen bij hem een morele crisis en een getormenteerd hart uit voort. 

Baudelaires spleen zou stoelen op een te ver ontwikkeld voorstellingsvermogen. 

Zijn gedroomde geluk is te ingewikkeld om in de werkelijkheid te worden 

gerealiseerd. Met het verbeteren van de leefomstandigheden in de loop van de 

negentiende eeuw verloren mensen hun eerdere dromen; de vooruitgang had 

die reeds voor hen gerealiseerd. De mens van Baudelaires tijd leeft al in een 

toestand van geluk, maar doordat die iets alledaags is geworden, waardeert die 

mens deze niet meer als zodanig. Bij sommige ontevredenen manifesteert zich 

de hiermee samenhangende melancholie in nihilisme, bij andere in pessimisme 

en bij nog weer andere in bizarre zenuwziekten. Baudelaire mag van Bourget 

gelden als de ultieme Parijse pessimist, waarbij de specifieke combinatie van 

Parijs en pessimisme tevens het ultieme pessimisme aanduidt. Maar Bourget ziet 

Baudelaires pessimisme niet alléén voortkomen uit de hem omringende 

vooruitgang. Hij zoekt het ook in diens katholicisme. Voor de jongen Baudelaire, 

                                                           
5 Erens 1900(g): 3, 4; Erens 1906: 196, 197, 201; Erens 1920: 10; Knowles 1954: 5, 6, 24, 

25, 87, 88, 91, 92, 126, 127, 130, 131, 187, 230, 233, 246; Erens 1989: 119, 120, 382. 
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stelt Bourget, was God geen abstractie, maar een Vader die van hem hield, die 

hem kende en begreep. Het verdwijnen van zijn geloof in Hem doorkliefde zijn 

ziel. Baudelaire tracht de ontstane leegte te vullen met een aanhoudend zoeken 

naar het Ideaal van het bovenaardse, naar ervaringen die het in zijn prille jeugd 

ervaren Ideaal benaderen. Een kunstmatig paradijs zoekt hij bij gebrek aan een 

geloof aan een waar paradijs. Problematisch daarbij is dat wie zo te werk gaat, 

steeds opnieuw teleurgesteld wordt en steeds verder doordrongen raakt van het 

inzicht dat de religie, dat de zo innig geliefde God, niets anders kan zijn dan een 

illusie. Alleen de Dood kan die mens nog troosten en aan al zijn twijfel een einde 

maken. Zelfdestructie is het logische gevolg van een dergelijk doodsverlangen – 

en dat zou ook het lot van Baudelaire zijn geweest.    

 In zijn laatste paragraaf – ‘Théorie de la décadence’ – legt Bourget uit wat 

volgens hem decadente literatuur zou zijn en zet hij Baudelaire neer als de 

ultieme personificatie van een decadent. Anders dan bij Gautier, die bij herhaling 

– en in overeenstemming met Baudelaires ware biografie – liet weten dat 

persoon en werk bij Baudelaire twee gescheiden werelden waren, zijn bij 

Bourget dichter en oeuvre onlosmakelijk met elkaar verbonden. Baudelaire zou 

hebben begrepen dat hij laat was geboren in een beschaving op leeftijd. Maar 

hij was daar niet rouwig om. Dit voldongen feit maakte hem tot een ‘homme de 

décadence’ en hij ontwikkelde zich tot een theoreticus van de decadentie, aldus 

Bourget.            

 Met het woord ‘décadence’ bestempelt Bourget, heel anders dan Gautier, 

een samenleving die een te groot aantal individuen voortbrengt die ongeschikt 

zijn om deel te nemen aan het gemeenschappelijke leven. Baudelaire zou zo’n 

individu zijn geweest. Een samenleving functioneert echter alleen dan optimaal 

wanneer alle daarin verzamelde individuen samenwerken; wanneer de 

zogeheten decadenten hun eigen gang gaan, verzwakt de samenleving als 

geheel. Er ontstaat ontbinding. Die zet zich door op alle denkbare terreinen. Zo 

ook in de taal. De eenheid van het boek valt uiteen om plaats te maken voor de 

onafhankelijke status van de bladzijde. Die geeft weer vrij baan aan de 

onafhankelijkheid van de zin. En die zin valt uiteen ten gunste van het losse 

woord. De huidige literatuur zou die ontbinding laten zien, stelt Bourget. 

 Hij legt dan uit dat decadentie niets nieuws onder de zon is. In het 

Romeinse Keizerrijk zou het precies zo zijn gegaan. Met een decadente literatuur 

is het niet anders gesteld dan met een decadente maatschappij. Ook zij kent 

geen toekomst. Ze vervalt in allerlei noviteiten en ten slotte in neologismen die 

haar onbegrijpelijk maken voor toekomstige lezers.    
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Gautier zag Baudelaires ‘décadence’ in de eerste plaats als de stijl die 

noodzakelijk is voor een weergave in taal van de complexiteit van een ver van de 

natuur vandaan ontwikkelde maatschappij – het Rome onder Nero, het Parijs 

van zijn eigen tijd. Hij beschouwde die stijl uit dichterlijk oogpunt als iets 

positiefs, omdat ze zo moeilijk realiseerbaar is en tegelijk zo vernieuwend. Bij 

Bourget wordt ‘décadence’ iets negatiefs, staat het voor ontbinding en verval, is 

het juist de aankondiging van een naderende ondergang van de maatschappij.

 Bourget sluit zijn essay af met de opmerking dat Baudelaires gedichten 

niet bedoeld zijn voor een groot publiek, maar voor een kleine kring van 

intelligentsia, meer precies voor de dichters van morgen, romanciers die al van 

roem mogen dromen en aankomende kroniekschrijvers – die afsluiting kan Erens 

gelet op zijn eigen literaire aspiraties hebben aangesproken. Verder zijn de 

Gringoires met wie hij verkeert al helemaal weg van Baudelaires bundel, 

Michelet niet in het minst. Erens duikt nu ook zelf in Baudelaire, met Bourgets 

tekst als leidraad – en die lectuur zal hem later nog een reeks artikelen in de pen 

geven. 

De lezers van De Limburger Courier worden intussen op de hoogte gehouden van 

de politieke troebelen waaronder Parijs in de eerste weken van dit jaar gebukt 

gaat.6  De stad is in opschudding. Zo willen de communards op 8 januari de 

verjaardag van Blanqui’s overlijden7 op plechtige wijze gedenken. Om 12 uur zijn 

ongeveer 800 personen voor diens sterfhuis vergaderd; politieagenten hebben 

in de nabijheid post gevat. Zodra de communards zich gezamenlijk willen 

voortbewegen, grijpt de politie in. Een man slaat een agent met een stok op het 

hoofd en wordt dadelijk aangehouden. Op de Place de la Bastille aangekomen, 

wil men weer een stoet vormen, de politie treedt hier opnieuw op en neemt de 

mensen hun kransen af. Hierop worden van beide kanten vuistslagen uitgedeeld. 

De politie neemt dertig rustverstoorders gevangen, onder wie Louise Michel, de 

bekende pétroleuse. Onverwachts valt een schot; de agenten trekken hun degen 

en slaan er op los, waardoor vele personen gewond raken. De gendarmes zien 

zich genoodzaakt, zich met de gevangen genomen lui naar het politiebureau 

terug te trekken. Er wordt om versterking gezonden; weldra verschijnen een 

paar honderd agenten. Het volk toont daarop geen lust meer om de 

rustverstoring voort te zetten. Niettegenstaande dit alles begeeft men zich toch 

                                                           
6 DLC dinsdag 10 januari 1882, pagina 1, onder het kopje Frankrijk. 
7 De communist Blanqui, wiens denkbeelden Lenin zouden beïnvloeden, overleed op 1 

januari 1881. 
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naar het kerkhof Père-Lachaise, waar een stuk of veertig kransen op het graf 

worden neergelegd. Na een verhoor worden de arrestanten die niet op de politie 

hebben ingeslagen weer vrijgelaten, zo ook de, volgens de correspondent, 

beminnelijke Louise Michel. De rust is voor het moment in de stad hersteld, in 

de voorsteden heerst echter nog grote verbittering. Het aantal gewonde agenten 

bedraagt tien, dat van de overige gewonde personen is onbekend. Men ziet dat 

‘de roden’ te Parijs nogal wat kunnen, stelt de verslaggever vast.   

 Nu hij de communards een tweede – en niet laatste – maal tot onderwerp 

van zijn journalistieke berichtgeving maakt, past hier een wat uitvoeriger 

toelichting. De door hem genoemde Michel (1830-1905) was in november 1880 

teruggekeerd uit haar verbanningsoord, de oostelijk van Australië gelegen 

Franse kolonie Nieuw-Caledonië, nadat alle aan de ‘Commune’ van 1871 

verbonden veroordeelden collectief amnestie was verleend. In de nasleep van 

de in januari van dat jaar beëindigde Frans-Duitse Oorlog verbleef de Franse 

regering te Versailles. In Parijs, waar het leven van alledag tot stilstand was 

gekomen en honger werd geleden, wachtten de inwoners niet lijdzaam hun lot 

af. Zij poogden een eigen samenleving te vormen, gebaseerd op het 

gelijkheidsprincipe dat vanaf de Revolutie van 1789 vaak genoeg was 

gepropageerd, maar nooit in praktijk gebracht. Daartoe werden op 26 maart op 

initiatief van Parijs zelf verkiezingen gehouden in de hoofdstad. Er kwam een 

gekozen bestuur uit voort. Parijs vormde vanaf dat moment als het ware een 

eigen staat binnen Frankrijk, die, begrijpelijkerwijs wellicht, niet het fiat kreeg 

van de Franse regering. Zij liet het leger de stad omsingelen en beschieten. 

Geletterde vrouwen onder wie Michel, de bastaarddochter van een burggraaf 

uit de provincie, namen binnen de belegerde Commune het voortouw. Michel 

toonde zich daarbij van alle markten thuis. Ze stond zelf op de barricaden, sprak 

demonstranten toe, schreef pamfletten en verbond gewonden. Het streven was 

om heel Frankrijk voor de progressieve ideeën van de Commune te winnen – 

maar eind mei 1871 grepen de regeringstroepen in. Een stadsguerrilla met 

tienduizenden burgerdoden tot gevolg maakte een einde aan de provisorisch 

begonnen realisatie van ware égalité. Op dat moment had men in de Commune 

bijvoorbeeld al de gelijke bezoldiging van man en vrouw voor gelijk werk 

geregeld en de religieuzen verdreven uit het Parijse onderwijs. De communards 

beschouwden religie als een privékwestie. In het heetst van de strijd gingen vele 

panden in vlammen op. Opstandige vrouwen werden ervan beschuldigd, deze 

branden te hebben gesticht. ‘Pétroleuses’ noemde men hen. Dat overkwam ook 

Michel, die voor de rechtbank bekennen zou een pétroleuse te zijn, ofschoon 

bewijs hiervoor ontbrak. Menig ongeletterde voorvechtster van de Commune 
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werd zonder pardon voor het vuurpeloton gezet. De geletterden ontkwamen 

aan dat lot; zij werden in de meeste gevallen verbannen naar gevangenis, 

strafkamp of kolonie. Zo ook Michel dus, die er daarginds vanaf 1872 het beste 

van maakte; ze gaf les, bestudeerde de inheeme flora en fauna en zag kans om 

de legenden die onder de oorspronkelijke inwoners de ronde deden, op te 

tekenen. Victor Hugo bezong haar in enthousiaste verzen. In 1886, het jaar 

waarin Michels mémoires verschenen, volgde Verlaine Hugo’s voorbeeld met 

een ‘Ballade en l’honneur de Louise Michel’. Louise Michel groeide uit tot de 

personificatie van de Commune en haar idealen. In de jaren tachtig toonde zij 

zich, steeds armoedig gekleed, graag op bijeenkomsten van sociaaldemocraten 

en andere linkse groeperingen. La vierge rouge, de rode maagd, luidde haar 

bijnaam. Mede daardoor kreeg de Commune achteraf een ‘rode’ gloed; in 

werkelijkheid verenigden de communards ontevredenen van alle politieke 

kleuren. Niet iedereen die getuige was van Michels optredens typeerde haar 

overigens als beminnelijk. Zo schreef de Britse journalist Harborough Sherard dat 

Michel bij zulke gelegenheden met de handen op haar rug als een onbeholpen 

schoolmeisje precies de uitspraken opzegde die haar gehoor wilde horen. 

Daarvoor werd ze dan gefêteerd alsof ze een koningin was.8   

 Op regeringsniveau gebeurt gedurende Erens’ verblijf ook het een en 

ander, en wel rondom premier Gambetta. Diens hoop is zo erg niet vervlogen als 

de pers het wil doen geloven, vernemen de Heerlenaren.9 Gambetta hoopt nog 

altijd te zegevieren in de Kamer, hij rekent op een meerderheid voor zijn voorstel 

tot hervorming van de constitutionele wetten. Hij zal strikt optreden en niet het 

geringste toegeven. Dat werkt ten dele, blijkt in een vervolgbericht. 10  In de 

Kamerzitting heerst grote agitatie; de tribunes zijn goed bezet en de 

afgevaardigden in groten getale aanwezig. Na enige discussies wordt er gestemd 

over het amendement dat de onbeperkte grondwetsherziening wenst; dit wordt 

verworpen. Na deze beslissing betreedt Gambetta het spreekgestoelte. Er is 

volgens hem reden tot herziening van de constitutionele wetten. De regering 

verwerpt die stelling. De Kamer neemt haar echter aan. Voor de poorten van het 

paleis worden kreten aangeheven, van: Leve Gambetta! maar ook kreten van: 

                                                           
8 Harborough Sherard 1905: 222, 223, 227; Erens 1922(b): 207; Thomas 1963: 20, 28-32, 

57, 59, 67, 76-78, 86-88, 96, 128, 131-133, 141, 155-157, 168, 169, 173, 179, 189-209, 223, 

253, 254, 262, 268; Hugo 1972: 54, 60, 129-177; Rouré 1982: 154; Erens 1989: 388; 

Bannour 1990: 93, 95-99; Finch 2000: 199-201, 204. 
9 DLC donderdag 26 januari 1882, pagina 1, onder het kopje Nagekomen Berichten. 
10 DLC zaterdag 28 januari 1882, pagina 1, onder het kopje Frankrijk. 
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Weg met Gambetta. De roepers van die laatste leus krijgen hun zin; de 

moegestreden Gambetta gooit de handdoek in de ring, slechts vier maanden na 

zijn aantreden. Dat hij een dictator was, zal Erens niet ontkennen. Toch laat hij 

in zijn berichtgeving sympathie voor de premier doorklinken. Hij vraagt zich ook 

af wie in staat zal zijn in diens schoenen te treden.11    

 Le Gaulois mag in de ogen van Erens ‘een van de eerste en best 

geredigeerde bladen van Frankrijk’ heten, nu het zich van het Bonapartisme 

heeft afgekeerd.12 Op zondag biedt Le Gaulois  een interessante literatuurbijlage. 

En dan publiceert het vanaf 23 januari in de vorm van een feuilleton Pot-Bouille 

(Stoofpot), de nieuwste roman van Zola. Diens L’Assommoir kon hem als student 

in Leiden nog niet bekoren, maar intussen geldt de Fransman in Erens’ ogen als 

‘de naturalistische pontifex’. De nieuwe roman, een zedenschets van een aantal 

bourgeoisgezinnen in een groot appartementencomplex, brengt de bourgeoisie 

genadeloos onder ‘de knods’ [spelling Erens] van de literaire Hercules en leidt 

daarom tot flink wat ophef. Alle mannen in het boek zijn voortdurend op jacht 

naar getrouwde vrouwen, of, als dat niet lukt, naar dienstmeisjes. En de vrouwen 

azen op het strikken van mannen om financieel gewin. Huwelijken worden 

uitsluitend uit geldelijke overwegingen gesloten. Pot-Bouille schildert een wereld 

van schijnheiligheid. Duverdy, advocaat van het cour d’appel (gerechtshof), ziet 

zichzelf als personage verschijnen aan het begin van het vervolgverhaal, nota 

bene als advocaat. Uitgerekend hij moet figureren in dit vuile drama van 

menselijke verdorvenheid, hij, de ridder der toga zonder smet, zo reageert 

Duverdy. Het moet gezegd dat het naar hem vernoemde personage inderdaad 

een schuinsmarcheerder is, die zich bovendien door zijn maintenee laat 

uitbuiten. Het slachtoffer trekt onverwijld ten strijde en sleept Zola voor de 

rechter.          

 Erens is er getuige van wanneer de zaak op 8 februari dient en doet daar 

verslag van in Minerva. De rechtszaal zit vol studenten. Eén studente waagt zich 

er zowaar tussen. De verdediger van Duverdy begint zijn pleidooi door te stellen 

dat ‘literaire nieuwsgierigheid’ zijn cliënt Zola deed lezen en ‘daar kan men niets 

tegen zeggen.’ Maar wat wreed om juist hem als personage op te voeren. 

Natuurlijk heeft cliënt zich tot Zola gewend met het verzoek verder af te zien van 

het gebruiken van zijn naam, maar deze weigert dat botweg. Een eerbaar man 

                                                           
11 Gambetta, bij zijn aantreden al ziekelijk, overlijdt aan de gevolgen van maagkanker op 

31 december 1882 (Bury 1982: 288-293, 303-307). 
12 Minerva woensdag 22 februari 1882, jaargang 7, nummer 3, eerste bijvoegsel, pagina 

34, onder het kopje Buitenland. 
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wil toch zeker niet voorkomen in een werk van Zola. In een boek van Dumas, dat 

kan, maar toch niet tussen personages die een wanstaltige, tragische karikatuur 

van de werkelijkheid zijn. Erens vindt de pleitrede pompeus, meer iets voor in de 

Académie Française. De akoestiek van de zaal is bovendien slecht. Meester 

Davrillé des Essarts verdedigt Le Gaulois en Zola met een geestige rede. Er 

bestaat geen wet die een schrijver verbiedt een bestaande naam te nemen om 

hem aan een denkbeeldige persoon te geven, betoogt hij. Indien de eis van 

Duverdy gegrond zou zijn, zou men zich kunnen afvragen waarom Victor Hugo 

niet vervolgd werd, toen hij de naam Gubetta koos voor in zijn Lucrèce Borgia. 

Gubetta was immers een kruidenier uit de rue Montmartre. Wat zal van de 

literatuur worden, wanneer de eis van Duverdy wordt ingewilligd?   

 De rechter besluit tot een compromis. Le Gaulois en Zola worden tot de 

proceskosten veroordeeld en verplicht de naam Duverdy uit de roman te 

schrappen; verder verklaart hij Duverdy’s verzoek om schadevergoeding 

ongegrond. Zola zal gehoor geven aan het vonnis en de naam – minimaal – 

wijzigen in Duveyrier. Wat Erens niet kan weten, is dat de zaak achter de 

schermen nog een poos voortduurt en dat zij achteraf gezien het begin zal blijken 

te zijn geweest van Zola’s teruglopende populariteit. Nog andere gedupeerden 

melden zich namelijk met een verzoek om ook hun naam gewijzigd te zien 

worden. Zola zet opnieuw de hakken in het zand. De klagers zetten hun verzoek 

geen kracht bij met een rechtsgang, wellicht omdat er blijkens de jurisprudentie 

toch geen schadevergoeding in lijkt te zitten. En zo verschijnt de roman einde 

april weliswaar met Duveyrier maar met de ongewijzigd gelaten personages 

Josserand en Vabre, de andere gedupeerden. Mocht Zola dat als een 

overwinning hebben opgevat, dan zal het hem spoedig zijn gaan dagen dat het 

een ware Pyrrusoverwinning mag heten. Met zijn ambitie om in zijn romanreeks 

Les Rougon-Macquart heel de maatschappij in literatuur te vatten, kon de 

bourgeoisie daarin op enig moment niet meer ontbreken. In dit tiende deel komt 

zij dan ook aan de beurt. Zola schreef het in 1880 onder moeilijke 

omstandigheden: hij verloor achtereenvolgens zijn moeder en zijn goede vriend 

en voorbeeld Flaubert. Zelf is hij bijzonder ingenomen met het desondanks 

bereikte resultaat. Hij noemt Pot-Bouille zijn eigen Éducation sentimentale (De 

leerschool der liefde),13 het meesterwerk (uit 1869) van de hem ontvallen vriend. 

Maar van de bourgeoisie moet hij het voor zijn boekverkoop vooral hebben. Die 

                                                           
13 Net als De Nekslag is ook deze Nederlandse titelvertaling onderwerp van discussie. 

Vogelaar argumenteert voor de vervanging van ‘der liefde’ door ‘van het gevoel’ (Vogelaar 

1995). 
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gaat hem op grond van Pot-Bouille als een nestvervuiler beschouwen. Zola is 

weliswaar een geboren Parijzenaar, maar hij stamt uit een arme familie. Van zijn 

derde tot en met zijn zeventiende jaar woonde hij ver weg in Aix-en-Provence. 

Zijn vader was een Italiaan en Zola zelf verkreeg pas in 1862 de Franse 

nationaliteit. Het commerciële succes van zijn eerdere boeken heeft hem tot een 

vermogend man gemaakt, het heeft hem doen toetreden tot de bourgeoisie. 

Wanneer Pot-Bouille einde 1883 in een theaterbewerking op het Parijse toneel 

verschijnt, laat de bourgeoisie, die nu juist het Parijse theaterpubliek vormt, het 

afweten. Zij wil niet een avond lang in een genadeloze spiegel moeten kijken. 

Het stuk flopt en vormt een voor de auteur tot dan toe ongewoon echec. Wat 

hem zo mogelijk nog meer zorgen baart, is dat twee volgelingen, Huysmans en 

Céard, kritiek uiten op de roman. Huysmans acht de dialogen niet realistisch; zo 

moreel laag denkt de bourgeoisie wellicht wel, maar zo spreekt zij zeer zeker 

niet, vindt hij. Céard, die hem nota bene het personage – en de naam – Duverdy 

aan de hand had gedaan, stelt dat het bourgeoisbestaan zich niet volgens zo’n 

rationele, haast mathematische logica voltrekt als Zola het in de roman doet 

voorkomen. Eerder had hij het leven in de Parijse buitenwijken trefzekerder 

weergegeven. Allebei herinneren ze hem zo fijntjes aan zijn komaf. Nog blijft de 

kritiek op de parvenu binnenskamers. Maar Zola is niet langer onaanvechtbaar. 

Aan de poten van zijn troon is de zaag gezet. In 1887 zal die krakend – en dan 

publiekelijk – ineenstorten wanneer andere volgelingen14 zich van hem afkeren 

in Le Manifeste des Cinq (Het Manifest van de Vijf) na het verschijnen van La 

Terre (De aarde), deel vijftien in de Rougon-Macquart-reeks.15  

Nieuws van de communards bereikt de Courier-lezer aanvang maart.16 Marie 

Ferré, zuster van de communard Ferré die gefusilleerd werd, is ter aarde besteld. 

Omstreeks 300 personen, leden en voorstanders van de Commune, waren in de 

lijkstoet aanwezig. Louise Michel hield een rede bij het graf; zij weende bitter en 

bracht hoge lof aan de overledene. Ze eindigde aldus: ‘Wij hebben een grote taak 

                                                           
14 Namelijk: Paul Bonnetain (1858-1899; Charlot s’amuse, 1883), Lucien Descaves (1861-

1949), Gustave Guiches (1860-1935; Céleste Prudhomat, mœurs de province, 1886), Paul 

Margueritte (1860-1918, familielid van Mallarmé) en de tot 1908 samen onder een enkel 

pseudoniem, J.-H. Rosny, publicerende, in Brussel geboren broers Joseph Henri Honoré 

Boex (1856-1940) en Séraphin Justin François Boex (1859-1948).    
15 Burnand 1947: 272, 273; Zola 1964: 355, 357, 1599, 1603-1605, 1612, 1618-1620, 1622, 

1624-1626, 1628, 1629, 1633, 1634, 1638, 1639; Zola 1970: 394, 398, 403; Anbeek 1982: 

57, 58; Rouré 1982: 41; Van Buuren en Jongeneel 1996: 14.  
16 DLC donderdag 2 maart 1882, pagina 1, onder het kopje Frankrijk. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/J.-H._Rosny_a%C3%AEn%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/J.-H._Rosny_a%C3%AEn%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/1856
https://fr.wikipedia.org/wiki/1940
https://fr.wikipedia.org/wiki/J.-H._Rosny_jeune
https://fr.wikipedia.org/wiki/1859
https://fr.wikipedia.org/wiki/1948
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te volbrengen en als het ogenblik zal zijn gekomen, zullen wij, in navolging van 

de overledene, op de bres staan. Vaarwel Marie Ferré! Leve de revolutie!’ 

Daarop riepen vele anderen: ‘Leve de Commune!’      

De Cercle des Gringoires blijkt maar een kort leven beschoren te zijn. Al in het 

bijvoegsel van Minerva van 8 maart 188217 moet Erens, minder anoniem dan 

voorheen want nu signerend met ‘E.’, berichten over de ontbinding van het 

gezelschap.  Nadat een groep ontevredenen het lidmaatschap heeft opgezegd, 

zijn er nog maar achttien leden over. Dat wordt als een niet levensvatbaar aantal 

gezien. ‘De Gringoires moeten sterven, maar zij zullen vallen met ere: “la vieille 

garde meurt mais ne se rend pas,”18 zo sprak men.’ Er is nog een ruime som in 

de fiscus gringorianus over. Die wordt gebruikt om de uitvaart van de Cercle met 

een gemeenschappelijk banket te vieren. In een salon van Lapérouse, een van 

de gerenommeerdste restaurants op de linkeroever van de Seine,19 komen de 

leden samen voor het ‘souper des funérailles’, de begrafenisdis. Deze benaming 

wekt wellicht treurige gedachten op, maar in plaats van weemoed heerst er 

grote vrolijkheid onder de gasten. Bij het dessert volgen de gezangen en toosten 

elkaar op. De Nederlander in het gezelschap neemt het woord om in naam van 

de Nederlandse en speciaal Leidse jongeren zijn sympathie voor de Franse jeugd 

uit te spreken. Daarop antwoordt de preses, Paul Belon: ‘Ik weet dat Hollands 

hart warm voor Frankrijk heeft geslagen.’ Vervolgens gelast hij Erens in naam der 

Gringoires de groeten aan de Leidse studenten over te brengen, alsmede te 

getuigen van de vriendschappelijke gevoelens van de Franse jeugd voor de jeugd 

van het roemrijke Nederland. ‘Zelden heeft schrijver aangenamer taak aanvaard, 

en hij is overtuigd bij menig oprecht Nederlander weerklank te vinden,’ noteert 

Erens in zijn reportage. De woorden van Belon worden met applaus begroet. 

Daarna begeeft de club zich naar de boulevard Saint-Michel. Arm in arm en al 

zingend worden daar verschillende cafés en brasseries bezocht. Met het eten 

van oesters in de Halles, de grote overdekte markthallen, eindigt de 

feestelijkheid. ‘All is well, that ends well,’ citeert Erens tot besluit Shakespeare. 

In de officiële literatuurgeschiedenissen zullen de Gringoires onvermeld blijven. 

                                                           
17 Minerva woensdag 8 maart 1882, jaargang 7, nummer 5, pagina 57, onder het kopje 

Buitenland. 
18 De oude garde sterft, maar geeft zich niet over. Dit, maar dan zonder ‘vieille’, zou de 

Franse generaal Pierre Cambronne in de Slag bij Waterloo hebben gezegd toen hij zich aan 

de Britten overgaf, al is dat later, ook door hemzelf, tegengesproken (Erens 1915(b): 848). 
19 Dit werd in mei 2019 heropend en bevindt zich op de Quai des Grands Augustins, op 

nummer 51. 
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Het valt niet uit te maken wat binnen deze studentenclub spel, wat ernst is 

geweest.20                     

 Maar de Gringoires mogen dan als club niet meer bestaan, de contacten 

tussen de leden onderling blijven. Op 18 maart vergezelt Erens het gewezen 

Gringoires-bestuurslid Maurice Allard, niet voor het eerst, naar een van de door 

Allard geleide politieke vergaderingen van studenten.21 Die samenkomsten zijn 

van overwegend socialistisch-anarchistische snit. Vrouwen zijn er niet bij. Het 

Café du Petit-Rhin in de rue Cujas doet dienst als locatie. Men toost op de 

Commune, looft de revolutie van 1871 en de verlossing van Frankrijk uit de 

banden van het Keizerschap. Erens zelf verwoordt zijn ‘vriendschappelijke 

gevoelens voor het Parijse studentendom’ en geeft aan te hopen dat ‘de Parijse 

muzenzonen’ het volgend jaar 1883 niet zullen nalaten Nederland te bezoeken 

bij gelegenheid van de Wereldtentoonstelling die dan in Amsterdam plaatsheeft. 

Onder het zingen van de Marseillaise daalt men na afloop de boulevard Saint-

Michel af. Voor Allard (1860-1942) is dit alles ernst: hij zal tussen 1898 en 1910 

gedeputeerde zijn voor het departement Var en zowel in die hoedanigheid als in 

die van journalist altijd trouw blijven aan zijn linkse principes.22    

 De schilder Joseph Belon, broer van de Gringoires-voorzitter Paul Belon, 

vervaardigt Erens’ portret.23 Hoe diens broer zijn Limburgse vriend ervaart, zal 

die in 1891 met woorden schilderen in de roman Gendelettre. In dat ene 

titelwoord ligt alles besloten wat Erens wil worden: een literator, een lettré. 

Gendelettre biedt een uniek portret door een ooggetuige van Erens’ houding, 

zijn manier van doen oftewel zijn zelfpresentatie in de Franse hoofdstad en als 

geheel een samenvatting van zijn Parijse jaren, reden waarom ik in het volgende 

hoofdstuk nader op deze roman zal ingaan.      

 Voor zichzelf is Erens aan het experimenteren geslagen met literair te 

schrijven. Dat gaat het beste, volgens hemzelf, als hij er een rokertje bij heeft. 

Hij schrijft bij voorkeur met potlood, doet nu en dan tussendoor een dutje, en zo 

komt dan van tijd tot tijd een zin voor de dag, weloverwogen en puntig 

gestileerd.24 Erens geraakt tot de overtuiging dat er tussen poëzie en proza een 

tussenrijk is waar zij elkaar ontmoeten, waar een completere expressie 

                                                           
20 Belon en Price 1888: 154; Dresden 1980: 51; Erens 1989: 379, 380. 
21 Minerva woensdag 29 maart 1882, tweede bijvoegsel, pagina’s 85, 86. 
22 Erens 1989: 126, 388. 
23 Dat doet dus niet Paul Belon, anders dan Prick beweert in zijn editie van Vervlogen jaren 

(Erens 1989: fotopagina 6). 
24 Schepers 1899: 415; Erens 1989: 126; Israëls en Israëls 2017: 110. 
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plaatsheeft van het geheel van impressies die de wereld oproept dan in de 

zuivere poëzie en dan in het zuivere proza. In dit tussenrijk kunnen volgens hem 

de verschillende kwaliteiten van poëzie en proza worden samengevat. Die 

kunnen zich daar niet meer gescheiden, maar in samenhang openbaren. Het 

komt er voor hem op aan proza te scheppen dat zich zoveel mogelijk 

conformeert aan het ritme, meer dan proza dat gewoonlijk doet. De 

samensmelting van proza en poëzie wil hij realiseren in korte, geconcentreerde 

schetsen, die de essentiële lijnen van het gebeuren bevatten.25 Van wat hij in dit 

jaar al zoekend op papier zet, publiceert hij later alleen ‘Het verleden’ onder de 

gewijzigde titel ‘Een sensatie’.26   

Op zondag 23 april wordt De Kamp in rouw gedompeld. Rond 14 uur overlijdt 

Erens’ nog thuiswonende, achttienjarige broer Eugenius. Schoolmeester Vliegen 

doet namens de familie aangifte van het heengaan. 27  Er volgt geen 

overlijdensannonce in de Courier en Frans Erens zal in zijn publicaties nooit op 

het verlies van deze broer ingaan. Het bij Weyerhorst gedrukte bidprentje poogt 

te troosten met een Duitse variant van ‘Wien de goden liefhebben’. Ook onthult 

het dat Eugenius voorzien van het sacrament der zieken overleed aan de 

gevolgen van een geduldig gedragen, langdurige zware ziekte. Op 

woensdagmorgen 26 april luiden de Schaesbergse kerkklokken voor hem; de 

uitvaartdienst begint om negen uur.28     

 Erens woont die dienst naar alle waarschijnlijkheid niet bij, want de 24ste 

blijkt hij in Parijs getuige te zijn van een studentenopstand tegen de souteneurs 

en hij post zijn verslag op 28 april in een Parijse brievenbus. Na ‘X’ en ‘E’ signeert 

hij ditmaal voor het eerst, opnieuw iets minder anoniem, als ‘F.E.’.29 De door 

Erens als ‘priesters van Venus Vulgivaga’ bestempelden horen niet in Bullier te 

verschijnen, vinden ongeveer 1500 verzamelde studenten. Ze haasten zich naar 

de boulevard Saint-Michel. In het koffiehuis op nummer 61 hebben zich een paar 

pooiers verschanst. Dat weerhoudt de woedende menigte niet: ze dringen er 

binnen, smijten met glazen, stoelen, tafels. Ruiten sneuvelen. Eén souteneur 

waagt het een mes te trekken, maar wordt met een klap van een stok tijdig 

                                                           
25 De Ridder 1915: 69, 70; Erens 1989: 177, 178. 
26 Frans Erens-archief Van Duinkerken, map IV, ‘Biografie’ op 30 juni 1970 ontvangen door 

Prick, bladzijde 11 en noot 129, bladzijde 59. Erens neemt de tekst op in Dansen en 

Rhytmen en ik geef die weer in Bijlage III.  
27 AS 1728, overlijdens 1882, 12. 
28 Digitale kopie bidprentje Eugenius Erens (AHL). 
29 Minerva woensdag 3 mei 1882, pagina 105, onder het kopje Buitenland. 
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uitgeschakeld. Agenten van de post Pantheon verschijnen en slagen er in, enkele 

studenten af te voeren naar het bureau. De anderen laten dat niet zomaar 

gebeuren. Ze belegeren de politiepost en eisen de vrijlating van hun kameraden. 

Opnieuw volgen arrestaties. Daarop trekken de studenten zingend op naar de 

prefectuur. Gendarmes pogen de brug Saint-Michel te blokkeren, maar de 

overmacht waarmee ze zich geconfronteerd zien, kunnen ze onmogelijk het 

hoofd bieden. Voor de prefectuur echter, het is al na middernacht, wachten 

collega’s met geladen pistolen in de aanslag. Daar kunnen de studenten met hun 

gezangen niet tegenop. Ze druipen af, teleurgesteld. Op 27 april doen ze een 

nieuwe poging. Om 22 uur vallen ze Bullier binnen en smijten ze de aanwezige 

pooiers de deur uit. Daarop trekken ze opnieuw en masse de stad in, ditmaal 

naar de rue des Cordiers. In die steeg nabij de Sorbonne woonde ooit Jean-

Jacques Rousseau in een klein hotel.30 Dat is intussen naar de beroemde gast 

vernoemd. Maar nu verblijven (uitgerekend) daar de gehate souteneurs en hun 

werkneemsters, ‘vrouwen van de vuilste soort’ noemt Erens ze. ‘Les 

Maquereaux’, de makrelen, een andere term voor de souteneurs, scanderen de 

studenten voor de deur van het aquarium. Twee militairen met blinkende helm 

en kletterende sabel verschijnen en dringen door de menigte. ‘Vive l’armée!’ 

(Leve het leger!) roepen nu de aanvallers. Maar het blijft niet bij de twee helmen; 

tweehonderd agenten voegen zich bij hen en slagen er rond de nachtelijke klok 

van één in de rust te herstellen.        

 Erens’ uitvoerige ooggetuigenverslag wekt het beeld van een ware 

veldslag – en hij lijkt niet te hebben overdreven. Een jaar na de 

studentenprotesten van 1968 verscheen Huit siècles de violence au Quartier 

Latin, waarin de auteur André Coutin aan de hand van voorbeelden uit acht 

eeuwen Parijse universitaire geschiedenis de gebeurtenissen van ’68 zoekt te 

relativeren. Het was al eens erger geweest, wil hij de lezer laten weten. Zo ook 

in april 1882, waarvan hij de roerige gebeurtenissen schildert in vergelijkbare 

bewoordingen als Erens. De bijnaam van ‘makrelen’ in een woordspeling à la 

Erens’ aquarium komt nog terug in een anekdote die Coutin vermeldt: de 

studenten smijten souteneurs in de grote vijver van het Luxembourg, terwijl ze 

scanderen: ‘Kleine visjes worden groot’. Coutin verklaart, anders dan Erens, waar 

de haat tegen de pooiers vandaan komt. Die wortelt niet in het onzedelijke of 

vrouwonvriendelijke van hun broodwinning. Zij worden beschouwd als 

                                                           
30 Rousseau verbleef er in 1741 en 1745. Het hotel, het laatste huis in de steeg, op nummer 

14, heette toen nog Saint-Quentin. Om plaats te scheppen voor de uitbreiding van de 

Sorbonne is heel de steeg in 1892 gesloopt (Bourrelier 1936: 185). 
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collaborateurs van de politie, die optreden als spionnen en studenten met 

anarchistische denkbeelden verlinken – een veronderstelling die Coutin niet 

tegenspreekt. Ook provoceren ze de studenten door te posten op plekken waar 

zij bij voorkeur vertoeven, zowel in parken en straten als in de 

uitgaansgelegenheden; daar richten ze dan spottende leuzen tot hen.31  

 Het ongeluk van het overlijden van zijn broer ziet Erens weldra gevolgd 

worden door een nieuwe tegenslag, van een andere orde weliswaar, in de vorm 

van een conflict tussen hem en de Limburgse pers. Hij woont de receptie bij van 

een nieuw lid van de Académie Française en bericht daarover aan De Limburger 

Courier.32 Renan treedt bij die gelegenheid op als voorzitter en hem heeft Erens, 

zoals we zagen, hoog zitten. Datzelfde geldt zeker niet voor de gemiddelde   

(Zuid-)Limburger, die Renan weliswaar nooit persoonlijk heeft gehoord en 

waarschijnlijk evenmin gelezen, maar die hem wel maar al te goed kent van alle 

ophef die de man eerder in de regionale kerk en media heeft doen ontstaan. 

‘Welke godsdienstige opinies men ook zij toegedaan, men is gedwongen te 

erkennen, dat de auteur van “het leven van Jezus” een taal schrijft en spreekt zo 

welluidend en zo vloeiend, zoals misschien op het ogenblik geen andere 

schrijven in Frankrijk,’ noteert Erens. Dat blijkt te veel lof voor iemand die juist 

op grond van het door Erens vermelde werk (niet alleen) in Limburg wordt gezien 

als een afvallige. De Zoon van God wordt in het boek La Vie de Jésus namelijk als 

gewoon mens afgeschilderd, ontdaan van al zijn bovennatuurlijke, goddelijke 

gaven. Renan ziet op grond van de resultaten die de negentiende-eeuwse 

wetenschap boekt geen reden om nog te kunnen geloven in de aan Jezus 

toegeschreven wonderen. Die hebben wellicht wel werkelijk plaatsgehad, maar 

laten zich stuk voor stuk verklaren uit bijvoorbeeld de astronomie, fysiologie of 

scheikunde. Jezus is in de weergave van Renan een vaak charmante man die het 

ideaal van de wijze belichaamt – een profeet is Hij, maar niet de zoon van God, 

want volgens Renan bestaat God alleen in de hoofden van de mensen. 33 

Algemeen bekend is in het toenmalige Limburg, hoe kapelaan Dämkes van Vijlen 

poogt, samen met de paters van Wittem en andere geestelijken uit de buurt, de 

plaatselijke onderwijzer Sterk ontslagen te krijgen. Zij hebben geconstateerd dat 

                                                           
31 Coutin 1969: 296, 297. Caradec (1994: 77) verhaalt van dezelfde ‘veldslag’. 
32 DLC woensdag 31 mei 1882, pagina 1, onder het kopje Frankrijk. 
33 Harborough Sherard 1905: 204, 205, 210, 211; Albalat 1933: 32, 45, 46, 53, 54, 93, 98, 

113; Boosten 1936: 199-206; Wiarda 1938: VI, VII; Hinterhäuser 1977: 39, 40; Prick 1986: 

14; Renan 1994: viii; Erens 1989: 406; Vaessens 2013: 27. 
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Sterk het in 1863 verschenen boek bezit.34 Sterk verweert zich met succes door 

op te merken niet in te zien hoe hij tégen het boek van Renan moet zijn, als hij 

niet eens de kans kreeg het te lezen.35 Erens daarentegen maakt het voor zichzelf 

nog erger door toe te voegen: ‘In een welsprekende rede behandelt Renan de 

politieke opinies van Dufaure 36  en geselt bij die gelegenheid in scherpe 

bewoordingen de tegenwoordige heersende politiek. […] Ook deze woorden 

vielen in de smaak der toehoorders.’        

 Maar dat doen ze allerminst bij de lezer van de Courier. Dat Erens Renans 

‘antigodsdienstige meningen’ niet verzwijgt en in één adem door ook stelt dat 

hij ‘op politiek gebied’ op een lijn ligt met de conservatieve grondbeginselen van 

‘de hoge Parijse kringen’ doet daar niets aan af. De rapen zijn gaar. Daar kan 

Erens niet bij. Hij vindt Renan een zorgvuldig stilist.37 Ook is hij van mening dat 

hij niet meer dan ‘een geringe lof’ aan Renan heeft toegezwaaid. De pastoor van 

Mechelen zegt echter zijn abonnement op en diens huishoudster gaat de boer 

op met de mare dat de Courier een zeer slechte krant is geworden. De in Gulpen 

en naaste omgeving verschijnende Overmaassche Courant vent de ophef 

volgaarne uit in haar editie van zondag 11 juni.      

 Dat kan Weyerhorst niet velen. Het aantal abonnees steeg net zo fijn. En 

daarom hoeft hij van Erens geen berichten meer. Zo gelukkig is hij toch al niet 

met zijn correspondent, die op zaterdag 3 juni nog een bijdrage leverde over 

alweer een demonstratie van de communards, met alweer Louise Michel én de 

nodige politieagenten, 38  laat hij in zijn redactionele commentaar 

doorschemeren: ‘Nooit hebben wij dergelijke stukken gebracht, omdat wij 

weten dat ze voor ons publiek niet interessant genoeg zijn en deze soort 

artikelen meer in een uitsluitend literarisch blad thuis behoren.’ Wel waarborgt 

hij Erens’ anonimiteit ook daar nog, wanneer hij stelt dat de publicatie niettemin 

                                                           
34 La Vie de Jésus is het eerste deel van Renans zevendelige reeks Histoire des Origines du 

Christianisme (De wortels van het Christendom, 1863-1883). Het was een bestseller: in vijf 

maanden tijd werden 60.000 exemplaren verkocht. Vanuit zijn kennis van de Schrift 

waagde Renan in de volgende delen onder meer te poneren dat er niet zoiets bestaat als 

een hel of een vagevuur. Hij hoopte (vergeefs) met deze boeken, die lezen als goed                                               

gedocumenteerde romans, het Christendom te kunnen moderniseren (Albalat 1933: 9, 62, 

63, 65, 67, 73-75, 80, 108, 111, 114, 115, 135, 139).  
35 Wiertz 1975: 104. 
36 Jules Dufaure (1798-1881), in de jaren zeventig driemaal premier van Frankrijk.  
37 Erens 1989: 168. 
38 DLC zaterdag 3 juni 1882, pagina 1, onder het kopje Frankrijk. 
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valt te rechtvaardigen aangezien het bij de auteur gaat om ‘een zoon der eerste 

katholieke families in Limburg, die, om zijn studie in de letteren [sic] te 

voleindigen, thans te Parijs vertoeft en stellig later in de eerste gelederen der 

katholieke partij in Limburg zal optreden.’39       

 De antipathie tegen Renan moet bij enkele mensen wel diep geworteld 

zijn, concludeert Erens uit alle reuring. Met zijn commentaar heeft hij zich niet 

geconformeerd aan wat gebruikelijk is – in dit geval in het katholieke Limburg ─ 

en een vorm van straf blijft niet uit. ‘Aangezien de Overmaassche Courant 

bewezen heeft dat ze in de rang der pamfletten moet worden gerangschikt, die 

men om zijn eer te behouden niet mag te woord staan, zullen wij haar op haar 

verder geschrijf niet meer antwoorden. Laster maar voort! Uw 180 lezers zullen 

u naar waarde schatten,’ fulmineert Weyerhorst nog. En jawel, voortlasteren zal 

de Overmaassche Courant, in ieder geval op 17 juni, onder het kopje ‘Op de 

nakermis’, waarin nog maar eens aan de ‘zoon der eerste katholieke families in 

Limburg’ wordt gerefereerd.40 Als die ‘nu reeds uit de verte het zo hoog opheeft 

met Renan dan betwijfelen wij ten zeerste of hij later in de eerste gelederen der 

Katholieke Partij in Limburg zal optreden.’41 Het gedoe moet Erens niet in de 

koude kleren zijn gaan zitten; hij publiceert de rest van het jaar niets meer en 

maakt daarmee ook in Minerva een pas op de plaats.    

Een de Gringoires vervangende kring van gelijkgestemden vindt hij in de 

wekelijkse salon van Marie Krysinska, eerst in de rue Monge en na haar 

verhuizing naar Montmartre in de rue des Martyrs. Deze dochter van een 

bekende Poolse advocaat is met haar zuster naar Parijs gekomen om er aan het 

conservatorium te gaan studeren; ze bekwaamt zich in het pianospel en blijkt 

ook over een mooie sopraanstem te beschikken. Erens neemt de 

temperamentvolle jongedame voor zich in. Krysinska schenkt hem haar 

portretfoto en introduceert hem bij allerhande kennissen, onder wie vaste 

bezoekers van de Chat Noir. Zij is in de beginperiode in dat lokaal de enige  

 

 

                                                           
39 DLC woensdag 14 juni 1882, pagina 2, onder het kopje Correspondentie.  
40 Erens 1989: 168, 405, 406. 
41 Frans Erens-archief Van Duinkerken, map V, Bijlage 6, pagina 3.  
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vrouw.42           

 Tot die Chat Noir bezoekers behoort Jules Jouy, een klein mager mannetje 

met een onevenredig hoog voorhoofd, voordrager van komische monologen en 

liederen. Erens, die hem dankzij zijn bijdragen aan La Vadrouille heeft leren 

kennen, vindt de overtuigde, strijdvaardige anarchist onweerstaanbaar grappig. 

Alles wat Jouy voordraagt, doet hij met een diepe ernst en daardoor wekt hij nog 

sterker de lachlust op. Van morbide absurdistische humor getuigt ‘Les chanteurs 

de ma cour’ (De zangers van mijn binnenplaats). Daarin verhaalt hij wat voor 

invaliden elke avond op de binnenplaats van zijn woonkazerne komen zingen. De 

grap schuilt in wat zij ten gehore brengen. Hun teksten refereren aan juist de 

lichaamsdelen of -functies die zij moeten missen. Hoe verder het défilé vordert, 

hoe gehandicapter de zanger. Een bejaard slachtoffer van een buskruitexplosie 

besluit de rij. Die mist dan ook nogal het een en ander. In ‘Le cache-nez’ (De 

brede wollen sjaal), met de ondertitel ‘Dialogue-omnibus’, is het publiek getuige 

van een lang uitgesponnen, volkomen inhoudsloze dialoog tussen de koetsier 

van een omnibus en diens enige passagier, op een barre wintermorgen 

bibberend gezeten op het imperiaal. Van halte naar halte, van plein naar plein 

komt de koetsier steeds terug op de cache-nez die hij bij een passant heeft 

waargenomen, maar zelf nooit draagt – net zo min als de passagier, blijkt een 

halve stad rijden verder. Jouy, een voormalige slagersknecht, heeft eerder 

donkere dagen van diepe armoede gekend. Hij publiceert dagelijks een lied, 

hetzij in de Cri du peuple, waarvan hijzelf redacteur is, hetzij in de Parti ouvrier 

of in de Paris. Succesvolle liederen van hem zijn ‘Derrière l’omnibus’ (Achter de 

omnibus) en het aan Zola opgedragen ‘La Terre’. Inspiratie – en dat is geen grap 

– haalt hij bij voorkeur uit het bekijken van openbare executies, die dan nog met 

de guillotine worden uitgevoerd.       

 Antoine Cros, de oudere broer van Chat Noir dichter annex uitvinder 

Charles Cros, komt ook bij Krysinska over de vloer. Deze doctor in de medicijnen 

draagt een lange profetenbaard. Hij stelt Erens in kennis van zijn ontdekking van 

                                                           
42 Erens 1989: 136. Dresden (1980: 235) zet Krysinska (1857-1908) weg als een pretentieus 

tragikomisch figuur. Tot eenzelfde oordeel komt de Franse letterkundige Suzanne Bernard 

(1959: 371-373). Biografen Szarama-Swolkieniowa (1972) en Paliyenko (2010, 2016) 

plaatsen haar daarentegen op een voetstuk als vernieuwer van de Franse poëzie 

omstreeks 1890. Finch vat Krysinska’s ‘kwestie’ samen als: ‘it is Marie Krysinska who has 

the strongest claim of the late century to be a technical innovator, and the less agreeable 

claim to be the woman writer most succesfully air-brushed from the literary history of 

nineteenth-century France’ (2000: 189).  
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de multiplicatie van het menselijk aangezicht op de verschillende delen van het 

lichaam. De borsten, de rug, het achterhoofd: voor hem zijn het allemaal ‘faces 

éteintes’, verbleekte gezichten. In 1890 vindt hij een uitgever voor die theorie.43 

 En dan is er nog Jean Moréas, de Griek Ioannis Papadiamantópolous. Die 

zoon van een procureur-generaal heeft Athene verlaten voor een hem door zijn 

ouders opgedrongen rechtenstudie, maar wel pas na het – nog onder eigen 

naam – publiceren van zijn debuutbundel Tourterelles et Vipères (Grieks: 

Trugones kai Echidnai; Tortelduiven en adders, 1878). Behalve eigen gedichten 

in het Grieks bevat die Griekse vertalingen van onder meer strofen van Goethe 

(‘Erlkönig’) en Schiller (‘Der Jüngling am Bache’) naast een paar – in dan nog 

pover Frans gestelde – eigen verzen à la Victor Hugo. Na een tussenstop als 

student te Bonn kon hij de lokroep van poëtisch Parijs niet langer weerstaan. Het 

klinkt Erens bekend in de oren. Moréas’ vader heeft alle contact met zijn zoon 

verbroken vanwege diens gang naar de Franse hoofdstad – tot een verzoening 

komt het pas in 1897. Het leven van de geëmigreerde zoon is in de 

tussenliggende jaren een taai gevecht, een onophoudelijke strijd om het 

bestaan, niet zozeer in financieel opzicht, want vanuit Athene ontvangt hij nog 

steeds maandelijks geld, maar des te meer op emotioneel vlak. Erens beseft 

dat.44 Over Krysinska zal Moréas dichten:  

 Les larges falbalas de sa jupe de laine      

 Autour de son corps sec flottent en plis falots;    

 Des mèches poivre-et-sel serpentent en rouleaux    

 Sur son col, et ses yeux sont gris de porcelaine.45 

In hun bijzijn krijgt Erens toegang tot het lokaal van Salis en Goudeau op 

Montmartre, de Chat Noir. Hij is ook al meteen welkom in de kleine en sombere 

                                                           
43 Harborough Sherard 1905: 227-230; Lemaître 1913: 65, 66, 114, 117, 118; Donnay 1926: 

37, 38; Kruissink 1960: 86, 89; Labracherie 1967: 162, 163; Erens 1989: 154, 161, 395, 396, 

401; Velter 1996: 494. 
44 Harborough Sherard 1905: 380; Barrès 1910: 13-15; Greshoff 1920: 11; Coulon 1926: 64; 

Erens 1927: 431, 440; Erens 1928(c): 425, 426; Erens 1940: 24, 25; Embiricos 1948: 51, 52, 

54, 55; Jouanny 1968: 10, 58, 70, 74; Jouanny 1969: 12, 13, 228; Jouanny 1975: 13, 19, 66, 

69, 147, 163, 167, 168, 224, 225, 234-237, 246, 434, 438; Erens 1989: 137, 146, 395; Velter 

1996: 496.  
45 De brede afhangende zomen van haar wollen rok/Drijven rondom haar tanige lichaam 

in klifplooien/Strengen peper en zout haar slingeren in rollen/Op haar kraag en haar ogen 

zijn van grijs porselein (Jouanny 1969: 90, slordig geciteerd in Erens 1989: 395).  
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opkamer die alleen toegankelijk is voor uitverkorenen, les clients de marque.

 Met de notoire nachtbraker Moréas maakt Erens verschillende keren een 

nachtelijke tocht door Parijs. De Griek is daarvoor een ideale begeleider; in zijn 

gezelschap kan iemand zich geborgen weten. Met zijn gitzwarte haar, zware 

wenkbrauwen, grote snor met zorgvuldig gekrulde uiteinden en heel zijn 

krijgshaftige verschijning als van een officier houdt hij lieden met kwade 

bedoelingen op een afstand.         

 Tijdens die tochten kan het best spannend worden. Cocottes voegen zich 

bij het tweetal en volgen hen van kroeg naar kroeg. De heren begeleiden er een 

zowaar eens tot in haar woning niet ver van de rue Blanche bij Montmartre. Eén 

kamer telt die slechts, aan het einde van donkere gangen en donkere trappen, 

in volstrekte stilte gelegen. Het is haar zitkamer en slaapkamer tegelijk. Moréas 

doorbreekt de rust door op luide toon wat grappen ten beste te geven. De 

publieke vrouw, een goedmoedig type, lacht mee. De twee bezoekers zullen 

geen beroep doen op eventuele andere diensten. Ze moeten de volgende dag 

alweer vroeg uit de veren. ‘Ja,’ zegt Moréas, ‘geen vrouw kan mij verleiden als ik 

mij dat eenmaal zo heb voorgenomen om onverschillig te zijn en als u zich nu 

helemaal ontkleedt, dan laat mij dat nog ijskoud.’ De gastvrije dame is hierom 

niet boos en brengt de heren met een kaars in de hand weer het doolhof uit.46

 Hun nachtelijke omzwervingen gaan gepaard met het eten van oesters in 

de Halles, rond de klok van drie wanneer die hun deuren openen, en duren tot 

een uur of zes, zeven. Ook nemen Moréas en Erens eens deel aan een banket in 

Lapérouse. Zij genieten daar opnieuw van de hun al van het Gringoiresbezoek 

bekende, verfijnde keuken. Aan het dessert moet iedereen iets voordragen.47 

Erens wordt verzocht een Hollands gedicht te laten horen. Net als eerder in 

Leiden put hij opnieuw uit Bilderdijks De ondergang der eerste Wareld. En zo 

hoort het publiek onder meer: 

 

 

 

                                                           
46 Barrès 1910: 6, 7; Thomas 1911: 53, 101; Greshoff 1920: 9, 12; Erens 1927: 432; 

Bourrelier 1936: 204; Embiricos 1948: 48, 49, 64; Jouanny 1969: 220; Erens 1989: 137, 138, 

396.  
47 Thomas 1911: 45, 100; Jouanny 1968: 45, 46; Erens 1989: 138, 396, 397; Cros 2018: 52, 

58. 
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  Als ’t dof gebrom van verre donderslagen,      

 Op vleugels van den storm de dalen rondgedragen    

 En met den hollen galm van kluft en rotsspelonk     

 Al romm’lend voortgerold in dreunend berggeronk.48  

Het zijn regels die het geluid van de donder trachten na te bootsen. Een van de 

gasten meent: ‘On peut s’en faire une idée’ – je kunt je er iets bij voorstellen.49

 Hoe het komt dat Moréas als buitenlander van origine zo succesvol heeft 

kunnen worden, een in de Franse literatuur uniek geval, meent Erens te 

begrijpen. Baas wil hij blijven, zijn persoonlijkheid handhaven. Hij is gewoon in 

het samenzijn met anderen zijn hoofd steeds op te heffen. Daardoor komt zijn 

kin in de hoogte en zijn blik laat hij dan over zijn wangen glijden. Of dat werkelijk 

de reden is? Dezelfde houding brengt anderen er juist toe hem te zien als een 

‘ijdele, dwaze pias’, weet Greshoff, die eraan toevoegt, dat het een houding is 

die Moréas zich aanmeet als bescherming tegen ‘de opdringerige vulgariteit, 

nieuwsgierigheid, behaagzucht van de Parijse samenleving.’ Zo ziet Moréas’ 

biograaf Embiricos dat ook. Moréas moest zich wel opblazen, wanneer hij, als 

exoot, niet wilde ondergaan in de metropool, stelt die. Hij moest zien iets voor 

te stellen, hij moest slagen als dichter, want hij had geen alternatief meer om op 

terug te vallen. Tegelijkertijd voorkwam de voorgewende ijdelheid, het 

aangenomen air van een geslaagd man, dat hij, die vaak eenzaam was, aan zijn 

missie zou kunnen gaan twijfelen.50     

Erens is in Parijs thuis geraakt. In de buurt van het Odéon voelt hij zich geworteld. 

Hij vraagt zich af wat hem van Parijs nu het meest bekoort en concludeert dat 

dat drie dingen in het bijzonder zijn. Allereerst de grote onverschilligheid van de 

mensen voor hun voorbijgangers op straat. Dat geeft een grotere vrijheid aan 

iedereen. Daar komt de beweging op straat bij. De lichamen van de mensen 

bewegen vol gratie en het met paard bespannen rijtuig lijkt hier in een zwierigere 

galop te gaan dan elders. Mens en dier bewegen er handig en vlug als in een 

                                                           
48 Hier, anders dan in Vervlogen jaren, precies geciteerd naar Bilderdijk, 1856: 385. 
49 Erens 1927: 433; Brachin 1975: 182; Erens 1989: 139. Erens komt voorts te spreken over 

Bilderdijk in Erens 1910(e): 326-330. Hij noemt hem daar ‘een zeer groot dichter’; veel van 

diens verzen zouden ‘onvergelijkelijk schoon’ zijn hoewel zij toch ook ‘een weinig 

verouderd’ overkomen.  
50 Thomas 1911: 7, 19; Greshoff 1920: 5; Erens 1927: 435; Embiricos 1948: 15, 41, 191, 

192; Jouanny 1969: 751, 752; Erens 1989: 142, 146. Voorbeelden van dat zichzelf opblazen 

biedt Byvanck 1892: 63-71. 
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goed geoefende quadrille. Het maakt dat Erens, die dit jaar toch met tegenslagen 

werd geconfronteerd, geen tijd krijgt om in droeve gedachten te verzinken. De 

derde charme van Parijs ligt voor hem in het geluid van deze stad. Het oor 

verneemt er een voortdurend zacht geruis, dat soms stijgt tot een zwaar gebrom 

als van de zee, maar meestal de zenuwen zowel afleidt als sterkt.   

Het is voor Erens al met al een turbulent tweede jaar in Parijs geworden waarin 

hij afscheid moest nemen eerst van zijn literaire club, dan van zijn broer Eugenius 

en tenslotte van zijn correspondentschap voor De Limburger Courier, maar 

waarin hij ook belangrijke nieuwe contacten heeft opgedaan en waarin hij zich 

met Baudelaire is gaan bezighouden. In december leest hij het feuilleton 

L’Évangéliste (De zendeling) van Alphonse Daudet in Le Figaro. Hij besluit daarop 

zijn opwachting te maken bij de gevierde schrijver, benieuwd als hij ernaar is hoe 

deze roman tot stand kwam. Daudet woont sinds twee jaar in een appartement 

in de avenue de l’Observatoire. Daar werkt hij zonder gestoord te worden door 

het rumoerige leven van de grote boulevards. Hij kan er uitkijken op de avenue 

met de klaterende fontein Carpeaux aan het ene uiteinde en aan het andere de 

Jardin du Luxembourg met zijn alleeën, terrassen en marmeren beeldenrijen. 

Paul Belon is al persoonlijk met hem bekend. Ze komen allebei uit de Midi. Het 

zijn dus eigenlijk landgenoten en die trekken elkaar aan in den vreemde; dat 

weet Erens al van Elzassers en Zuid-Limburgers. Belons aanbeveling opent de 

deur van Daudet voor hem. Dit bezoek aan Daudet brengt Erens opnieuw verder 

in het literaire milieu, zoals in het volgende jaar al spoedig zal blijken.51

                                                           
51 Belon en Price 1888: 25-27, 247, 248; Erens 1909(b): 471; Erens 1912: 208; Charpentier 

1925: 164-171; Erens 1989: 163, 171. 
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Het in 1845 geopende Polidor, waar Erens lunchte in een tot heden ongewijzigde 

ambiance. Rue Monsieur-le-Prince 41.



 

 

 

 

Het vroegere Hôtel Soufflot, rue Toullier 9. 

 

  
 

Het deftige Lapérouse, Quai des Grands Augustins 51.  

Rechts een detail van de gevelversiering.
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7 – Parijs 1883: Oogsten       

                                                         

Op een zondagmorgen om elf uur stapt Erens op de door hem als heerlijk ervaren 

avenue de l’Observatoire bij Daudet binnen. De schrijver is gewoon op dat uur 

vrienden te ontvangen in zijn werkkamertje.1 Door het dienstmeisje in de salon 

binnengelaten om daar Daudet af te wachten, maakt Erens van de korte 

ogenblikken gebruik om de ruimte te inspecteren. Hij ziet diverse schilderijen: 

een portret van Alphonse Daudet op ware grootte, een kleiner van mevrouw 

Daudet en naast de schoorsteen beiden op één schilderij in één boek lezend. 

Verder zijn er een piano, siertafeltjes, snuisterijen en een dozijn leuningstoelen 

in verschillende vormen. In het gehele arrangement herkent Erens de hand van 

de kunstenaar.           

 Dan verschijnt de gastheer. Erens verklaart hem het doel van zijn bezoek. 

‘Komt U toch hier binnen,’ antwoordt Daudet en hij leidt hem in zijn werkkabinet 

waar hij Erens bij een haardvuur verzoekt plaats te nemen. Hij biedt een sigaar 

aan, een geste die de ontvanger niet van Fransen gewoon is. Hij vindt de gastheer 

een prachtkerel: niet groot, maar goedgebouwd. Een man in de kracht van zijn 

leven. Daudet draagt een gesoigneerde zwarte baard en heeft een volle haardos. 

Een monocle vervolmaakt het plaatje. Deze veertiger heeft niets stijfs. Ook in dat 

opzicht mag hij een echte Méridional, een Fransman uit het zuiden, heten. Hij 

spreekt vlot en ongedwongen en L’Évangéliste komt ter sprake. Daudet laat zijn 

gast de brieven zien die mede aan de roman ten grondslag liggen. Zoals steeds 

heeft hij weinig toegevoegd aan een ware gebeurtenis. In dit geval komt de van 

oorsprong Duitse bijleslerares van zijn zoon Léon de bedenkelijke eer toe met 

haar misfortuin vereeuwigd te worden in een boek dat de kassa in huize Daudet 

weer eens goed doet rinkelen. Het is haar dochter die in handen is gevallen van 

een evangelische sekte en met wie zij daardoor nog slechts schriftelijk contact 

heeft. Met zo’n smartelijk drama weet Daudet wel raad. Na jaren van wachten 

en matige verkopen – thans gevierde, Daudets geboortestreek bezingende 

werken als L’Arlésienne, met muziek van Bizet, en Tartarin de Tarascon flopten 

nog bij hun eerste verschijnen in 1872 – is hij medio jaren zeventig alsnog 

doorgebroken als schrijver van realistische romans die in Parijs spelen. Doordat 

hij er niet voor terugschrikt, bestaande, bekende personen herkenbaar op te 

voeren, blijft een nieuw boek nooit gevrijwaard van conflicten. Die kosten hem 

                                                           
1 De aanwezige vrienden blijven onvermeld in de weergave van het bezoek in Minerva, om 

in Vervlogen jaren alsnog ten tonele te verschijnen (Erens 1989: 171). 
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de nodige vriendschappen, maar dragen wel bij aan het commerciële succes. De 

bestsellers volgen elkaar in rap tempo op. Met de levenskracht die Erens in 

Daudet meent te ontwaren valt het echter ronduit tegen. De schrijver lijdt al 

geruime tijd aan syfilis en vanaf halverwege de jaren tachtig zullen hem de 

daarmee gepaard gaande fysieke en geestelijke ongemakken, waarmee hij in 

1883 al te kampen heeft, snel slopen. Zijn biografe Wanda Bannour wijdt een 

substantieel deel van haar levensbeschrijving aan een invoelende beschrijving 

van de kwalen die Daudet in een van zijn boeken zou bestempelen als la doulou.2

 Dit bezoek blijft voor Erens een prettige herinnering. De kennismaking 

geeft hem de benodigde inspiratie om zeven maanden na het debacle met De 

Limburger Courier weer actief te worden als correspondent. Vanaf nu zelfbewust 

onder vermelding van zijn volledige naam: François Erens3 en met, afgezien van 

zijn afrondende bijdrage, uitsluitend nieuw verschenen literatuur als onderwerp.

 Op 1 februari gaat zijn bespreking van L’Évangéliste op de post naar 

Leiden. Daarin verwoordt Erens wat hij zo bewondert aan Daudet, namelijk dat 

hij de lezer telkens iets nieuws geeft. Bij anderen weet je vooraf welk genre zij 

zullen behandelen, welke typen zullen worden geschetst. Daarbij geeft de 

actualiteit van de gekozen onderwerpen zijn romans een belang, een waarde, 

die de voortbrengselen van andere contemporaine schrijvers zo niet totaal, dan 

toch gedeeltelijk missen, vindt Erens. Maar al te goed staat hem het briefje voor 

ogen dat hijzelf eens kreeg aangereikt op straat. Daarop stond te lezen dat de 

mens zich in Christus moet verenigen en dat men daarvoor op vergaderingen 

werd genodigd. En precies bij zo’n vergadering gaat het mis met de 

hoofdpersoon uit Daudets roman, zozeer zelfs, dat zij haar oude moedertje nooit 

meer weerziet. Erens laat de Minerva-lezer over de afloop niet onnodig in het 

ongewisse. Dat de auteur raak heeft getroffen, bewijzen de brieven die Daudet 

heeft ontvangen. ‘Christ se vengera’, Christus zal wraak nemen, en ook op nog 

wel dreigender toon wordt hem door anonieme vrouwenhanden geschreven. 

‘J’ai fait une œuvre de justice,’ ik heb een daad van rechtvaardigheid gedaan, 

meent Daudet. En Erens geeft hem gelijk. Dit boek met zijn ‘hartroerende 

taferelen’ is in zijn optiek een welsprekender pleidooi dan zelfs de pleitrede van 

een groot advocaat zou zijn geweest. Na het gelezen te hebben zal heel Europa, 

                                                           
2 Burnand 1947: 103, 104; Rouré 1982: foto’s 10 en 11, 195, 213-221, 225, 226, 255; Erens 

1989: 408; Bannour 1990: 112, 127, 145-157, 170, 172, 189, 209-215; Daudet 1994: 1116, 

1117, 1119; Dufief 1997: 49, 50, 328-330, 568-577, 589-592, 691, 692. 
3 Het is daarom dat ik de beide delen van de nooit gebundelde of anderszins heruitgegeven 

bespreking van L’Évangéliste opneem in bijlage IV. 
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ja zelfs heel Amerika zijn ‘schuldig’ uitspreken en het vonnis van de publieke 

opinie zal meer invloed hebben dan dat van het paleis van Justitie, waar het door 

de vier muren zou zijn gesmoord, voorziet Erens. Het gevaar is nu bekend en 

menige familie, menige vader of moeder zal in de toekomst bewaard blijven voor 

onheilen, zoals ze door Daudet in deze roman worden geschilderd. Zulke 

scheppingen doen hun auteur eer aan. Zij bewijzen niet alleen dat hij een geniale 

mensenkenner is, maar ook dat hij een edelmoedig hart heeft, concludeert de 

recensent.           

 Op 4 februari vieren de Gringoires-vrienden vastenavond thuis bij Joseph 

Belon, die in de impasse du Main woont. Om 20 uur gaat het feest van start. Ze 

zijn met een tiental. Paul Belon is er, V.-É. Michelet, Paul Frémeaux, Dubreuilh, 

de dichter Maurice Boche en nog een paar anderen. Wie een meisje heeft, heeft 

haar meegebracht. De vrolijkheid is buitengewoon. Tegen twaalf uur begeeft het 

gezelschap zich op pad om in een café in de buurt van het Odéon de avond te 

besluiten. Boche stelt voor om bij Polidor, Erens’ vaste lunchadres, een serenade 

te brengen, maar Michelet geeft de verstandige raad de eigenaar niet uit zijn 

slaap te halen. Ze trekken dan verder de straten door, een lied zingend, dat Belon 

en Boche voor deze mardi gras hebben gemaakt en waarin de Polidor ook 

figureert. Erens heeft het geluk op haar verzoek de bloedmooie, achttienjarige 

Berthe Gye te mogen begeleiden, die tevoren haar verloving met Boche heeft 

verbroken. Wanneer ze met andere jongedames danst op de boulevard Saint-

Michel hoort Erens de omstanders van bewondering uitroepen: ‘O, la belle 

femme!’, wat een mooie vrouw.4        

 De publicatie van het Daudet-artikel laat intussen wegens plaatsgebrek op 

zich wachten tot 14 februari,5 tot ongenoegen van de inzender. Hij moet in de 

editie van 7 februari lezen: ‘Aan den heer F.E. te Parijs: Uw stuk zal de volgende 

maal geplaatst worden.’6 Had Minerva zijn bericht dadelijk opgenomen, dan was 

het de eerste bespreking van het boek geweest, in elk geval in Nederland, 

mogelijk zelfs in Europa. Nu is Le Figaro hem op 10 februari voor.7 Erens legt de 

lezers van Minerva in de editie van 21 februari uit hoe het komt dat hij ‘te laat’ 

komt: louter toeval is de reden en de lezer gelieve dat niet aan hem te willen 

                                                           
4 Erens 1989: 123, 125, 385.  
5 Minerva woensdag 14 februari 1883, jaargang 8, nummer 1, eerste bijvoegsel, onder het 

kopje Naar aanleiding van l’Évangéliste. Parijs, 1 Februari. 
6 Minerva woensdag 7 februari 1883, tweede bijvoegsel, pagina 304, onder het kopje 

Correspondentie. 
7 Daudet 1994: 1134. 
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wijten. Hij laat ook weten dat hij contact heeft gelegd met De Amsterdammer.8 

 Dat weekblad verschijnt sinds 1877 en heeft een uitgesproken karakter. 

De progressieve hoofdredacteur Johannes (Jan) de Koo (1841-1909) schrijft 

krachtige, onafhankelijke commentaren op het nieuws en biedt rebellerende 

jonge schrijvers een podium.9  De Amsterdammer zal in Erens geïnteresseerd 

blijken en hem aannemen als schrijver van literaire bijdragen; Erens’ eerste 

bijdrage verschijnt op 18 november. Dat wapenfeit kan echter niet los worden 

gezien van het gegeven dat Erens bereid is zijn stukken onbezoldigd aan te 

leveren. Waar het hem om te doen is, is het verkrijgen van een ‘bewijs van 

correspondent van de Amsterdammer’. Hij meent dat dit deuren kan openen  die 

nu nog voor hem gesloten blijven, zo laat hij De Koo in een openhartige open 

sollicitatie weten.10 Hij spiegelt hem een interessant perspectief voor: ‘Zoo U het 

verkiest ben ik voornemens eenige oordelen voor de Amsterdammer te geven 

over jonge dichters welke binnen eenige jaren, later plaats zullen nemen op de 

Franse Parnassus even goed als Sully Prudhomme en François Coppée.’ Met als 

troefkaart het daaropvolgende: ‘Zoo ken ik b.v. Rollinat persoonlijk.’ Hoe diep de 

frustratie over de trage Minerva in hem heeft postgevat, blijkt in dezelfde brief, 

waarin hij zijn op 21 februari geplaatste uitleg aan zijn lezers herhaalt. Híj had 

met ‘de details van L’Évangéliste’ de primeur, moet De Koo weten. Maar ja, 

Minerva had ‘plaatsgebrek’. Voor het geval dit alles nog niet voldoende reden 

vormt om hem in dienst te nemen, rondt hij af met de vermelding van zijn oude 

vriend en mede-Rolducien Biederlack als referent. De Koo kent hem. Al zal die 

‘recommandatie’ wel overbodig zijn, stelt Erens, zonder spoor van twijfel aan 

eigen kunnen.          

 Op 28 februari brengt Minerva, dat wat goed te maken heeft en Erens’ 

vermelding van De Amsterdammer ongetwijfeld juist interpreteerde, een 

tweede stuk van Erens over Daudets roman.11 Erens laat niet na om Daudet een 

afschrift met vertaling te doen toekomen; de bedreven netwerker houdt zijn 

                                                           
8 Minerva woensdag 21 februari 1883, jaargang 8, nummer 2, pagina 21, onder het kopje 

Buitenland. 
9 Meijer 1959: 94; Bijl de Vroe 1987: 164; Cornelissen 2001: 52, 53; Blom 2012: 46, 87; 

Slijper 2017: 51, 52. In 1881 had De Koo al Kloos verdedigd tegen kritiek van onder meer 

Jan ten Brink. Als ‘Diederik van Amstel’ zal hij later ook bijdragen leveren aan De Nieuwe 

Gids (Janzen en Oerlemans 2017: 71, 141). 
10 Frans Erens-archief Fokas Holthuis te Den Haag, cahier 3. 
11 Minerva woensdag 28 februari 1883, jaargang 8, nummer 3, eerste bijvoegsel, onder het 

kopje Naar aanleiding van l’Évangéliste. (Vervolg en slot.). 
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contact warm. Albert Wolff, die hem in Le Figaro te snel af was, heeft het in zijn 

recensie allemaal niet juist gezien, betoogt hij; Wolff kent ook alleen de zich op 

de grote boulevards vertonende bourgeoisie, niet de gewone man, smaalt de 

verliezer. Hij vermeldt verder dat Daudet zijn romans samen met zijn echtgenote 

schrijft. Maar zij schikt alleen wat takjes hier en daar, Daudet is de eigenlijke 

bloemist, meent Erens te weten. Of de met een afschrift bedachte deze stelling 

met instemming leest, is de vraag, want Erens lijkt hiermee Julia Daudet-Allard, 

dochter van een rijke Parijse industrieel, te kort te doen. Daudets biograaf 

Jacques Rouré beweert dat zij het is geweest, die haar talentrijke, maar 

ambitieloze man op het juiste literaire spoor zette. Daar komt bij dat op basis 

van de handschriften kan worden vastgesteld dat mevrouw Daudet het werk van 

haar man grondig onder handen neemt. Ook regelt zij de geldzaken en zorgt zij 

voor een stug volgehouden dagelijks werkritme; schulden maken of eindeloos 

uitslapen, twee eigenschappen van Daudet als vrijgezel, komen dankzij haar 

vasthoudendheid in hun in 1867 gesloten huwelijk niet voor.12    

 Wanneer Erens informeert of de beeldschone Berthe opnieuw met hem 

wil uitgaan, laat zij weten verhinderd te zijn. Ze blijkt intussen in de armen van 

Michelet, waarlijk een Victor, beland te zijn. De Chat Noir leidt Erens af van 

eventueel liefdesverdriet. Hij voelt zich er helemaal op zijn plaats. Maar met de 

maatschappelijk geslaagden die het lokaal ook frequenteren, heeft hij minder 

tot niets op. Neem Edmond Haraucourt, redacteur op het ministerie van 

Binnenlandse Zaken. Dat is volgens Erens behalve een flinke kerel met een 

saterskop ‘een dichter eventjes boven het middelmatige’ die onder het 

pseudoniem Le Sire de Chambley pornografische strofen de wereld instuurt. 

Erens bedankt echter voor La légende des sexes (De sage van de sexen), de 

bundel vunzigheid met de ondertitel poèmes hystériques (hysterische gedichten) 

die voor tien francs onder de toonbank uitgevent wordt. Wanneer Erens hem 

jaren later tegen het dan opgeblazen lijf loopt in het aan zijn leiding 

toevertrouwde Parijse Musée Cluny, voelt hij er niets voor om het contact met 

de bedenkelijke dichter te hernieuwen. De dikke directeur geeft er bovendien 

geen blijk van hem te herkennen. Dat Haraucourt toch ook de schepper is van 

het nu nog alom bekende ‘Rondel de l’adieu’ (1890), met de menig 

overlijdensannonce verrijkende openingsregel Partir, c’est mourir un peu 

(vertrekken, dat is een beetje sterven) – daar zwaait Erens hem niet eens lof voor 

                                                           
12 Rouré 1982: 116, 143, 144, 171, 172, 178, 179, 222; Bannour 1990: 74, 75, 118, 119, 

165-167, 219; Frans Erens-archief Fokas Holthuis te Den Haag, cahier 3. 
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toe.13            

 Antoine Cros troont Erens en Moréas mee naar zijn broer Charles. Die 

organiseert bij hem thuis in de rue de Rennes salons op donderdagavond. 

Jenever en whisky worden dan geschonken, koud vlees en hapjes zoals 

gekonfijte gember geserveerd. Mevrouw Cros doet ondertussen een dappere 

poging om de cognac buiten bereik van haar even briljante als drankzuchtige en 

daardoor doorgaans wankele man te houden. Behalve dichter en vader van twee 

nog jonge zoons is hij ook wis-, natuur- en scheikundige en filosoof. Zijn 

talenkennis bestrijkt het Sanskriet, Hebreeuws, Grieks, Latijn, Italiaans en Duits. 

In 1876 vindt hij nog voor Edison een fonograaf uit die hij ‘paleofoon’ doopt. Hij 

peinst over mogelijkheden tot communicatie met andere planeten en sleutelt 

verder onder meer aan een procedé om kleurenfoto’s te maken, een 

automatische telegraaf en een chronometer. Maar het ontbreekt hem aan geld 

om zijn theorieën in de praktijk om te zetten of ze te laten patenteren. Ook is hij 

er wars van zichzelf te promoten. Als dichter van Le Coffret de santal (Het 

sandelhouten kistje, 1873) oogst hij nog de meeste lof.14  Omdat een aantal 

ontwikkelingen in de Franse literatuur van die dagen in zijn levensloop 

samenkomt, sta ik hier wat langer bij Cros stil.     

 Anders dan haar man, bezoekt mevrouw Verlaine de soirées van Cros ook. 

De gastheer stelt aan Erens en Moréas voor om een verzoeningspoging tussen 

de van elkaar gescheiden levende echtelieden te ondernemen, maar Erens, die 

Verlaine niet persoonlijk kent, ziet niets in deze vermoedelijk heilloze 

onderneming. Paul Verlaine heet homoseksueel te zijn en ook nog eens 

opvliegend, twee goede redenen om hem te mijden, vindt Erens. Daar komt bij 

dat mevrouw Verlaine op hem niet de indruk maakt alsof ze onder ’s mans 

absentie gebukt gaat, integendeel. Gehuld in haar zwart zijden japon heeft zij 

iets zeer bekoorlijks en bijzonder fraai vindt Erens haar armen. Wel vindt hij deze 

notarisdochter wat gezet. Ze vertelt Erens dat Rimbaud een slechte invloed op 

haar verhouding met haar man heeft gehad. En daar blijft het niet bij. Erens leert 

dat manlief dikwijls dronken thuis komt, met zijn schoenen aan in bed gaat liggen 

                                                           
13 Labracherie 1967: 167; Erens 1989: 135, 136, 159, 160, 386, 403; Velter 1996: 493. 

Haraucourt is vormtechisch een traditioneel dichter. In 1885 verklaart hij in de periodiek 

Lutèce geen liefhebber te zijn van Verlaine en de stijl van diens poètes maudits. Zij 

schrijven volgens hem maar ‘mauvais vers et vers faux’ (slechte en foute verzen) (Biétry 

1989: 35, 36). 
14 Rodenko 1957: 35, 36; Labracherie 1967: 145, 146, 159; Erens 1989: 143, 154, 219, 401; 

Caradec 1994: 140-142; Velter 1996: 490. 
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en dat hij die dan absoluut niet wil uittrekken. Er valt kortom niets met hem te 

beginnen.15           

 Aan de situatie tussen Cros en het echtpaar Verlaine gaat een roerige 

geschiedenis vooraf, die Erens wellicht in detail onbekend was. Het was Cros 

geweest die er bij Verlaine, zijn mede-Parnassien tijdens de jaren zestig, in de 

herfst van 1871 op had aangedrongen de talentvolle jonge dichter Rimbaud uit 

de Ardennen naar Parijs te halen. Op een dag gingen Verlaine en Rimbaud er 

echter samen vandoor, Cros en Verlaines echtgenote in het ongewisse 

achterlatend. Het is tekenend voor het schuldgevoel van Cros dat hij nog in 1883 

aan Erens en Moréas een verzoeningspoging tussen de Verlaines voorstelt. Hij 

moet zich verantwoordelijk hebben gevoeld voor de ellende die Rimbaud had 

veroorzaakt. Daarbij was het ook voor Cros zelf waarschijnlijk voordelig geweest 

wanneer het contact met Verlaine nog in 1883 was hersteld.    

 Een jaar tevoren namelijk had Verlaine zijn gedicht ‘Art Poétique’ 

(Dichterlijke kunst) de wereld in gezonden. De negen strofen hadden indruk 

gemaakt op de jonge dichters die op zoek waren naar een nieuwe benadering 

van de poëzie. Zij beschouwden ‘Art Poétique’ als een soort richtlijn, een 

programma, al had Verlaine het zelf niet zo bedoeld. Toch vielen de 

verwachtingen van de jongeren te begrijpen, aangezien een legendarisch gedicht 

uit 1674 van Nicolas Boileau met dezelfde titel zo’n programma wel bevatte. Dat 

bood tal van voorschriften en plaveide de weg naar een herleving van de 

klassieke dichtkunst à la Horatius. Verlaines eerste strofe luidde:  

De la musique avant toute chose,      

 Et pour cela préfère l’Impair       

 Plus vague et plus soluble dans l’air,      

 Sans rien en lui qui pèse ou qui pose.16       

Deze regels werden geïnterpreteerd als een oproep om de dichtkunst lichtvoetig 

te laten zijn, reden waarom een versregel een oneven (‘impair’) aantal 

lettergrepen zou moeten bevatten, waardoor het ritme niet in evenwicht werd 

afgesloten (zoals bij een mars), maar ‘bleef hangen’ (zoals bij een wals). Poëzie, 

zo zegt Verlaine in het gedicht, moet niet fel contrasteren, maar subtiel 

nuanceren. Duidelijke definities geeft het gedicht niet; het is voor alles 

                                                           
15 Osmont 1917: 83; Erens 1927: 436, 437; Erens 1933(e): 130; Jouanny 1969: 32; Erens 

1989: 143, 144. Over Rimbaud voorts Erens 1928(b): 233, 234 en Erens 1933(g): 404. 
16 Muziek voor alles/En daartoe preferere men het Onevene/Vager en vluchtiger/Zonder 

iets zwaarwichtigs of statigs (naar: Van Buuren en Jongeneel 1996: 46). 
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suggestieve poëzie. 17  Maar het bracht Verlaine hoe dan ook terug in de 

belangstelling. In het volgende jaar, 1884, zou hij met een bloemlezing van 

poètes maudits, miskende dichters, niet alleen zijn eigen naam maar ook die van 

de dan al lang niet meer dichtende Rimbaud, alsmede die van Corbière en 

Mallarmé definitief vestigen. Maar Erens en Moréas waagden zich dus niet aan 

een nog tijdige verzoeningspoging en anderen evenmin; van Cros zou Verlaine in 

zijn bloemlezing geen letter opnemen.       

 Alphonse Allais, die ook in de Chat Noir optreedt en in het gelijknamige 

blad schrijft,18  is bij Cros thuis eveneens van de partij. Allais geeft met zijn 

krachtige verschijning, zijn blonde haar en de sprekende trekken van zijn gezicht 

de indruk van een Engelse edelman. Als zoon van een apotheker uit Honfleur is 

hij in 1876 naar Parijs gekomen om te studeren, maar daar heeft hij de faculteit 

verruild voor de Hydropathes en zijn ware geluk in die groep gevonden. Hij 

onderscheidt zich door zijn ‘aparte’ humor. Zo valt hij al tijdens zijn militaire 

dienst op door hoge officieren te begroeten met een monter: ‘Bonjour, heren en 

dames.’ Hij had ervoor in het gevang kunnen belanden. Ook raakt hij, als 

gewezen farmaceutisch student, nooit moe de werking van de ingrediënten van 

het duivelse drankje absint uit de doeken te doen wanneer dat op een laat uur 

wordt aangeboden. In 1884 zal hij opzien baren door een geluidloze 

begrafenismars te componeren voor een doofstomme man. Voor het overige 

bestaat zijn oeuvre hoofdzakelijk uit parodieën, zowel verhalen als gedichten. 

Vooral op het typische, ik-gerichte en sombere fin-de-siècle werk heeft hij het 

gemunt. Maar ook het hermetisme van het symbolisme ontkomt niet aan zijn 

ironische behandeling. Vaak berust zijn humor op woordrijm – waarvan het 

effect in vertaling verloren gaat. Een voorbeeld:  

 

 

                                                           
17 Osmont 1917: 89; Kingma-Eijgendaal 1986: 93, 94; Biétry 1989: 16, 17; Kingma-

Eijgendaal 1996: 11-13; Van Buuren en Jongeneel 1996: 46; Verlaine 2020. ‘Art Poétique’ 

verscheen in het tijdschrift Paris-Moderne tegelijk met nog andere gedichten van Verlaine. 

Hij zag zijn ‘chanson’ speelbal worden van voor- en tegenstanders van zijn type poëzie en 

zou daarom in 1890 met hoofdletters laten weten: JE N’AURAI PAS FAIT DE THEORIE – Ik 

heb geen theorie geformuleerd. 
18 Hij is gedurende vijf jaar (1886-1891) bovendien de hoofdredacteur (Velter 1996: 489; 

Defays 1997: 265). 
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Conseils d’un père à ses enfants  

À l’aîné qui est en train de terminer un buste en marbre:   

   Polis son nez! 

Aux plus jeunes, en leur désignant la porte:     

           Polissonnez!19 

Zijn werk is populair bij het publiek van de Chat Noir. Hij publiceert tussen 1889 

en 1900 dan ook zowat ieder jaar een bundel. Maar die wordt door de 

gerenommeerde uitgevers als Ollendorff en Flammarion wel steeds zo goedkoop 

mogelijk gedrukt – alsof zij daarmee willen aangeven dat Allais’ geestige 

vondsten geen serieuze uitgave rechtvaardigen. Onder hen geldt hij meer als een 

‘auteur gai’ dan als een ware ‘écrivain’ – wat hij zelf betreurt. Maar als rijmelaar 

die nooit om inspiratie verlegen zit, heeft Allais over inkomsten niet te klagen. 

Hij is ook niet vies van gelegenheidswerk. Wanneer het dagblad Gil Blas 

bijvoorbeeld in 1889 een evenement organiseert, zorgt Allais voor een 

reclameslogan-in-dichtvorm:  

Quand j’ai lu le Gil Blas        

 Je ne me sens plus las.        

 Chaque jour sa lecture        

 Ranime ma nature.20          

Begin maart 1883 overlijdt op 69-jarige leeftijd Louis Veuillot, die zich als zoon 

van arme ouders en autodidact had opgewerkt tot hoofdredacteur van het 

dagblad L’Univers. Onder leiding van Veuillot werd dat een luis in de pels van 

Napoleon III. De strenge Franse censuur verbood verdere verschijning in 1860, 

een verbod dat zeven jaar standhield. Overtuigd als hij is dat met hem een van 

de grootste schrijvers van Frankrijk is heengegaan, bezoekt Erens de 

uitvaartdienst in de Saint Thomas d’Aquinkerk. Daar vindt hij in een van de 

achterste banken een plekje. Omdat hij op het hoekje aan het middenpad zit, 

kan hij de hoogwaardigheidsbekleders die in de stoet achter de familie aan de 

                                                           
19  Advies van een vader aan zijn kinderen. Aan de oudste die een marmeren buste 

voltooit:/Polijst haar neus!/Aan de jongeren terwijl hun de deur wordt gewezen:/Jullie zijn 

geboren deugnieten!  
20 Wanneer ik de Gil Blas heb gelezen/Voel ik me niet meer moe./Elke dag verkwikt die 

lectuur/mijn natuur. Donnay 1926: 22-24; Labracherie 1967: 166; Erens 1989: 142, 398; 

Caradec 1994: 64, 69, 430; Velter 1996: 17, 489; Allais 1997: 7, 9, 10, 12, 24, 118, 121, 249; 

Defays 1997: 139, 143, 149, 161, 206, 287-289. 
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kerk betreden goed bekijken. Hij merkt op dat zowel voor- als tegenstanders van 

de gestorven schrijver vertegenwoordigd zijn. Tijdens de dienst mijmert Erens 

over de betekenis van Veuillot. Hij stelt hem op één hoogte met Voltaire, zowel 

qua taalgebruik als qua stijl. Het waren allebei polemische naturen. Maar waar 

Voltaire vooral negatief was, afbrak, ziet Erens in Veuillot diens positieve 

tegenhanger, een opbouwer. Veuillot schreef een kernachtig Frans; gespierd 

noemt Erens dat, en lenig en geestig bovendien. Daarbij vergeleken komt de taal 

van Voltaire hem voor als scherp slangengesis. Het feit dat Veuillot belijdend 

katholiek was, heeft ten onrechte afbreuk gedaan aan de waardering voor zijn 

werk, meent Erens. Veuillots katholicisme heeft volgens hem namelijk aan diens 

individualiteit als auteur niets afgedaan. Het verhinderde hem bijvoorbeeld niet 

om de bisschop van Orléans21 aan te vallen – volgens Erens met het gelijk aan 

zijn zijde in de kwestie van de door Veuillot bepleite wettelijke vrijheid van 

onderwijs. In 1850 kwam er na felle debatten een wet waarin ruim baan werd 

gegeven aan katholiek confessioneel onderwijs. Veuillot bleef het katholieke 

geloof trouw, terwijl dat zowel van de zijde van het liberalisme als door het 

kapitalisme en het socialisme werd bedreigd. Hij verdedigde in zijn geschriften 

Bernadette Soubirous aan wie in Lourdes Maria zou zijn verschenen en evenzeer 

de omstreden paus Pius IX, aan wiens onfeilbaarheid als pontifex volgens hem 

niet kon worden getornd. Dat Veuillots katholicisme gepaard ging met snoeihard 

antisemitisme lijkt Erens niet te storen – daar gewaagt hij in elk geval niet van. 

Hij typeert Veuillot met woorden als ‘teder’ en ‘gevoelig’; hij ‘was consequent en 

deed zijn plicht in de praktische toepassing van zijn godsdienst.’ Het enige verwijt 

dat Erens hem kan maken is dat Veuillot negatief was over Molière, nochtans ‘de 

grootste blijspeldichter van alle tijden’. Diens statuur had hij van hem wel beter 

mogen inschatten. Na afloop tekent Erens in het sterfhuis aan de nabijgelegen 

rue de Varenne het gastenboek.22      

In april is Erens weer present in Minerva. Ditmaal bespreekt hij, opnieuw in twee 

omvangrijke artikelen, Les Névroses (De zenuwziekten) van Rollinat. Daarmee 

levert hij zijn eerste bijdragen in wat een reeks van zeven aan het baudelairisme 

gewijde artikelen zal worden.        

 De in 1846 geboren Rollinat is de zoon van een advocaat, afkomstig uit de 

Indre. Al vanaf jonge leeftijd kent hij de met zijn vader bevriende, bekende 

schrijfster George Sand, die zijn eerste dichterlijke scheppingen van commentaar 

                                                           
21 Félix Anton Philibert Dupanloup (1802-1878) (Van der Plas 1995: 393). 
22 Erens 1910(b): 387; Erens 1924: 71, 72; Erens 1934(b): 191-196; Erens 1940: 128-134. 
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voorziet. Dichten doet Rollinat namelijk al sinds zijn puberteit. Hij is dan nog 

vooral een imitator van Goethe en Byron. Een poging om in Parijs rechten te 

studeren blijft beperkt tot het studiejaar 1868-1869. Van 1872 tot 1877 is hij in 

de hoofdstad gemeenteambtenaar alsook schepper van pastorale poëzie (Dans 

les Brandes, 1877, waarin hij in navolging van Sand, aan wie de bundel is 

opgedragen, zijn geboortestreek bezingt). Een doorbraak als dichter blijft echter 

uit, al introduceert Charles Cros hem nog als talentvolle jongeling in een literaire 

salon. Zijn in 1878 gesloten huwelijk ontspoort weldra. Les Névroses, waarvan 

een groot gedeelte al vanaf 1871 bij gebrek aan interesse van een uitgever op de 

plank ligt, kan hij bijgevolg aanvullen met nieuwe gedichten die voortkomen uit 

de deceptie van zijn echtverbond. Op zijn vijfendertigste wordt hij plotsklaps 

alsnog bekend nadat de kunstcriticus Albert Wolff hem op 5 november 1882 

gedichten heeft horen declameren en daar lovend over schrijft in zijn krant Le 

Figaro. De invloedrijke recensent noemt hem onder meer een ‘tragédien de 

premier ordre’, een eersterangs treurspelspeler, de fascinerendste persoon die 

hij in zijn leven ooit heeft ontmoet. Vanaf dat moment geldt Les Névroses als de 

grootste literaire verwachting in Frankrijk in een kwart eeuw tijd en laat het 

verschijnen niet langer meer op zich wachten dan 20 februari 1883. In maart zijn 

er al drieduizend exemplaren van verkocht, begin april staat de teller op 

vierduizend stuks. Voor poëzie zijn dat ongekende aantallen.   

 Erens kent hem dan al van de avonden bij Krysinska en van de Chat Noir. 

In zijn sollicitatiebrief aan De Koo schepte hij dan ook niet op. Erens vindt Rollinat 

magistraal wanneer hij gedichten, bij voorkeur van Baudelaire, zingt terwijl hij 

zichzelf op piano begeleidt.23 Volle akkoorden stijgen dan uit de toetsen op, 

gespeeld met wilde aanslag. De daarbij geheel in het zwart geklede, bleke 

Rollinat schuwt krasse, ruwe termen in zijn optreden niet. 24  Zijn bizarre 

podiumverschijning draagt bij aan de beeldvorming van de poëzie van 

Baudelaire en diens navolgers als iets ‘duivels’.     

 Hij kan dat wagen omdat hij zijn uiterlijk mee heeft, naar Erens’ 

overtuiging. Het is een lange, slanke man met een expressief gezicht. Zijn trekken 

                                                           
23 Vinchon 1921: 8, 19, 30, 46, 51, 80-83, 100, 183; De Graaf 1937: 89; Brenner 1955: 53; 

Miannay 1981: XIII, 6, 56-58, 61, 63, 65-70, 81, 82, 92, 93, 97, 98, 108, 110, 167, 168, 170, 

215-252, 300, 301, 309, 375, 377; Seigel 1987: 233; Erens 1989: 155, 156; Velter 1996: 25, 

62, 498. 
24 Erens 1989: 157; Caradec 1994: 220. Rollinats composities voor piano, 134 in getal, zijn 

geïnspireerd door Chopin en Schubert. Ze doen ook denken aan werk van Erik Satie 

(Miannay 1981: 279, 559, 560). 
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zijn scherp en zijn gelaat is met zijn vijfendertig jaar reeds gegroefd. Hij draagt 

een snor. Zijn volle, lange haren zijn kastanjebruin en zijn grijsgroene ogen 

tintelen vurig. Hij heeft fijne lippen.25 Zijn uiterlijk steekt daarmee positief af bij 

dat van veel andere mannen en zelfs zijn naam klinkt mooi, zwijmelt Erens.26 

Rollinat is in zijn optiek een ‘voortreffelijk wezen’.27     

 Erens mag zich ook door hém gevleid weten, want als nouvel ami (nieuwe 

vriend) is hij van harte welkom bij de knappe dichter in diens woning aan de rue 

Oudinot. De geïnviteerde laat niet op zich wachten en beperkt zich niet tot een 

enkel bezoek. Ook met Rollinat heeft hij het een en ander gemeen. Zo bespeelde 

de gastheer al op jonge leeftijd het plaatselijke kerkorgel en verloor hij op relatief 

jonge leeftijd zijn vader.         

 Rollinat heeft het begrepen, bericht Erens aan zijn Leidse lezers. Hij is 

geheel en al de man van zijn tijd. De moderne Parijzenaar heeft genoeg van al 

die zouteloze, papperige minnegeschiedenissen, van al die uit maanlicht 

geweven vrouwengestalten. Dat Rollinat in plaats van dat voorheen telkens 

bezongen Ideaal verrotte lijken, waarin de wormen krioelen, kerkhoven en 

spookgestalten voorschotelt, vindt Erens diens goede recht. Hij heeft het immers 

op de zenuwen van zijn publiek gemunt, dat verklaart reeds de titel.28 Het gaat 

om de wijze waarop hij dit doet: helemaal in de geest van Les Fleurs du Mal van 

‘de naturalistische pontifex maximus’ Baudelaire, die Erens in één adem door 

nader beschrijft.           

 Wie de kern van diens poëzie wil leren kennen, zou ‘La Charogne’ moeten 

lezen. Dat bevat ‘de hele Baudelaire’, stelt Erens. Wie dit prikkelende poëem 

leest, loopt niet het risico bedwelmd te worden, maar blijft bij de les. Het 

moraliteitsgevoel van de lezer wordt aangesproken. In deze poëzie ziet Erens 

                                                           
25 Minerva woensdag 11 april 1883, eerste bijvoegsel, pagina’s 55 en 56, onder het kopje 

Maurice Rollinat, Les Névroses. 
26 Vinchon 1921: 53, 131; Miannay 1981: 282; Erens 1989: 159. 
27 Minerva woensdag 18 april 1883, pagina 63, onder het kopje Maurice Rollinat, Les 

Névroses II. Uit Erens’ artikelen over Les Névroses wordt ook geciteerd door Van Maris 

(1982: 56). 
28 De geneesheren van die tijd spraken van névrose wanneer zij doelden op een ziekte van 

het zenuwstelsel die in verband werd gebracht met de moderne tijd (industrialisatie, 

verstedelijking, losse zeden, verpaupering). Daarmee samen hing een ‘famille 

névropathique’, een overerfbaar, ongeneeslijk complex van elkaar versterkende 

beschavingsziekten. Daartoe behoorden tering, jicht, reumatiek, kanker en psychische 

afwijkingen zoals waanzin, alcoholisme en moordlust (Van Buuren en Jongeneel 1996: 63).   
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daarom een welkom alternatief voor de allerwegen geconsumeerde morfine en 

opium. Die sussen de met overspannen zenuwen kampende gebruiker slechts in 

slaap zonder dat hun consumptie die gebruiker tot blijvend voordeel strekt.29 

 Rollinat is een trouw navolger van Baudelaire en Erens vindt dat hij zich 

bezondigt aan dezelfde fout als zijn voorbeeld: zijn gedichten vertonen een 

gebrek aan gevoel. Ze lopen over van gedachten, van geest maar missen 

hartstocht. Doordat gevoel en geest in de Baudelairiaanse poëzie niet in balans 

zijn, worden volgens Erens de grondslagen aangetast van wat poëzie behoort te 

bewerkstelligen. In Erens’ optiek is dat: het hart van de lezer meevoeren in 

verkwikkende verstrooiing en tegelijk ook diens geest iets leren. Baudelaire en 

Rollinat spreken alleen de geest aan. De hersenen van de lezer verlangen 

daardoor al spoedig naar rust. De mogelijke meerwaarde ten opzichte van de 

opiaten kan dan in het geding komen.30       

 Pol de Mont was enkele weken voor Erens in De Amsterdammer een 

minder positieve mening toegedaan. De Belg ziet ook de overeenkomst met het 

werk van Baudelaire, maar oordeelt dat Rollinat diens sporen alleen heeft 

gevolgd ‘om zijn baantje te maken en een eigen veine te ontginnen.’31 Om zijn 

baantje te maken, reageert Erens resoluut, in combinatie met een uitroepteken. 

‘O, neen.’ Alle gedichten van Rollinat dragen juist het stempel van diepe ernst. 

Hij zei nota bene zelf  tot Erens: ‘J’ai fait tout avec le plus grand sérieux’, ik heb 

alles met de grootste ernst gemaakt. Er verschijnt ook nooit een glimlach op 

diens gelaat, voegt Erens er nog aan toe, terwijl hij met merkbare trots etaleert 

dat hij bij de dichter thuis over de vloer mag komen. Hij werpt zich op als intimus 

van Rollinat, die op grond van zijn persoonlijke omgang beter dan andere 

recensenten denkt te weten wat de dichter beweegt.32            

                                                           
29 Het volgens Erens archetypische Baudelairegedicht heet, anders dan hij schrijft, Une 

Charogne (Een kadaver). Omdat dit voor hem ‘de hele Baudelaire’ samenvat, maar hij dat 

oordeel niet staaft met concrete elementen uit dit gedicht, neem ik de twaalf vierregelige 

jambische stofen met een vertaling en een korte analyse op in bijlage IX, ter illustratie van 

wat Erens onder ‘de hele Baudelaire’ heeft verstaan.  
30 De Smaele 1934: 9-11, 14, 15, 19; Erens 1940: 112; Baudelaire 1949: 62, 344, 345; 

Decaunes 1952: 18, 209-211; Baudelaire 1995(b): 456, 496, 497, 516, 568, 570; Van 

Halsema 1995: 71-75, 83. 
31 De Mont 1883: 4. 
32 Het is een toon waar niet iedere lezer van gecharmeerd is. Van Halsema ervaart die als 

‘licht dédain’; Paul de Smaele gewaagt van een ‘toon van nogal pietluttige zelfbewustheid, 

van hen die, zodra ze iets nieuws geleerd hebben, dadelijk over de onwetendheid van →   
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In zijn artikel schrijft Erens zeker te weten dat ‘zelden een schrijver dieper van 

zijn opvatting is doordrongen geweest, dat zelden een dichter een vastere 

overtuiging van de waarheid zijner richting heeft gehad, dan hij.’ Sterker nog: ‘Of 

hij zal schipbreuk lijden tegen de klip onverschilligheid of spot, dat zal de 

toekomst moeten leren, dat zal hém niet afschrikken; hij wil van geen capitulatie 

weten,’ vervolgt Erens, waarbij hij de slotregel van De Monts betoog 

tegenspreekt. Die luidde: ‘Moest hij echter voortgaan op de thans ingeslagen 

weg, dan zouden wij met recht vrezen, dat hij zijn natuur voor alle, waarlijk 

poëtische indruk zou onvatbaar maken, en schipbreuk lijden tegen deze 

vermijdelijke klip: onverschilligheid, misschien spot.’    

 Aanstonds bleek het met dat ondenkbare capituleren toch wel anders te 

zitten. Rollinat raakte afgemat door de vele op het artikel van Wolff volgende 

optredens; bovendien bleven negatieve kritieken niet uit en die verdroeg hij 

slecht. Nog in de zomer van dit jaar zou de gevierde ster Parijs verruilen voor zijn 

geboortestreek om daar voortaan een teruggetrokken bestaan te leiden. 33

 Rollinat mag met zijn vertrek uit Parijs zijn nouvel ami hebben verrast, het 

neemt niet weg dat Erens zich met zijn bespreking van Les Névroses wederom 

ontvankelijk toont voor het nieuwe geluid in de literatuur. Hij vindt ook gehoor 

in Leiden: boven het tweede artikel meldt de universiteitsbibliotheek dat zij de 

bundel intussen heeft aangekocht.34 In het tweede artikel neemt Erens de lezer 

bij de hand door ‘de ondermaanse jammerdalen’ die Rollinat hem voorschotelt. 

Uit de gedichten, waar Erens hele strofen van citeert, komt een mens naar voren 

die meent in de hem omringende ellende Gods onmacht te zien en zich dan als 

een Faust in de armen van de wellust stort. In allerlei gedaanten komt die 

voorbij. Doch na dat alles genoten te hebben vindt de aan Gods voorzienigheid 

twijfelende mens zich terug op het Parijse asfalt, ongenezen is zijn geest, terug 

is de onrust. Daarmee leert de bundel de lezer dat het koesteren van woede 

tegen de bestaande (van God gegeven) orde der dingen zinloos is, resumeert 

Erens. Wel moet hem bij alle lof nog van het hart dat de declamator Rollinat 

meer indruk op hem maakte dan de dichter; hij vindt het jammer dat de kracht 

van diens stem niet doorklinkt op papier. Wie alleen de dichter Rollinat kent, 

                                                           

← de evennaaste hun superieure verwondering uitgalmen.’ (Van Halsema 1995: 82, 

respectievelijk De Smaele 1934: 65). 
33 Harborough Sherard 1905: 381, 382; Vinchon 1921: 102, 103; Miannay 1981: 418-420; 

Prick 1986: 55. 
34 Minerva woensdag 18 april 1883, pagina’s 61 en 62, onder het kopje Maurice Rollinat, 

Les Névroses II. 
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heeft van deze artiest een onvolledige indruk, besluit Erens.   

 Ook volgens de jonge dichter Stanislas de Guaïta moet Les Névroses het 

hebben van Rollinats dictie en wijze van optreden. Op papier maken deze 

gedichten geen indruk, schrijft De Guaïta op 28 december 1882 aan Maurice 

Barrès. Met beiden maakt Erens al snel kennis. Michelet stuit met hem op een 

zonnige zondagmorgen onder de pilaren van het Odéon op zijn collega van La 

jeune France, Barrès. Die is op 12 januari in Parijs komen wonen. Erens en de 

twintigjarige rechtenstudent stellen zich aan elkaar voor. Het klikt meteen. 

Vanuit Erens’ optiek hoeft dat niet te verbazen. Barrès is geboren en getogen in 

Lotharingen, in het aan de Moezel gelegen Charmes, en Erens beschouwt 

mensen uit die regio als een soort stamgenoten. Bovendien komt Barrès, net als 

hijzelf, uit een gegoede katholieke burgerfamilie, hij heeft op kostschool gezeten 

met inbegrip van twee extra jaren filosofieklas en is ook liefhebber van het werk 

van Baudelaire, Renan en Taine. Verder is de drang om deel te nemen aan de 

literaire ontwikkelingen in Parijs ook voor hem de reden geweest om de 

provincie à toute force (met alle geweld) de rug toe te keren, ofschoon zijn in de 

regio invloedrijke familie voor hem al een heel pad had uitgestippeld, via de 

rechtenstudie naar het notariaat. 35  Ook heeft hij, net als Erens, al enkele 

journalistieke publicaties op zijn naam staan. 36  Dat alles zorgt ervoor dat ze 

genoeg te bespreken hebben tijdens hun eerste wandeling samen, onder de 

galerijen.            

 Daar is het op zondagmorgen een prettige drukte. De boeken, kranten en 

tijdschriften worden dan uitgestald tot twaalf of één uur en uit het hele Quartier 

Latin stromen daar dan de flaneurs heen om die te lezen. Men staat er zij aan zij 

te lezen, zwijgend. De jonge dichter, de oude professor, de onderwijzeres; ze 

mogen bladeren in de uitgestalde waar zolang ze maar willen.  

 Barrès, als achtjarige bekend geraakt met Pruisische wreedheden, mag 

dan net als Renan een overtuigd voorstander zijn van een Franse toekomst van 

Elzas-Lotharingen, hij is niet onbekend met Erens’ idee van verwantschap. 

Wanneer zijn moeder hem vroeger voorlas uit De vier heemskinderen liet ze niet 

na haar zoon te wijzen op de Moezel, die Charmes verbindt met de bossen van 

de Ardennen, het decor waarin de legendarische handeling tot een ontknoping 

komt.                     

                                                           
35 Van Duinkerken z.j.: 4, 5, 7, 28; Barrès 1961: 29, 155; Davanture 1975: 46, 144-147, 209, 

227, 242-253, 284; Chiron 1986: 24, 29, 43; Vajda 2000: 59, 74. 
36 Namelijk in het Journal de la Meurthe et des Vosges en in het genoemde maandblad La 

jeune France (Barrès 1961: 24-26; Foyard 1978: 16, 19; Chiron 1986: 36, 42). 
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Barrès’ wezen en uiterlijk doen Erens in een grote toekomst voor hem geloven. 

Hij vindt dat Barrès wel enige overeenkomst heeft met een jong Arabisch paard 

dat trappelt van ongeduld om zijn wedloop te beginnen. Barrès ziet er in die 

dagen lang, slungelachtig en onhandig uit. Anders dan Erens, die een diep, laag 

stemgeluid heeft, spreekt hij met een falsetstem. Zijn ogen houdt hij half dicht, 

hij heeft een snorretje en een uitstekende neus.37    

 Enkele dagen na de kennismaking ontmoet Erens zijn nieuwe vriend weer, 

in de Polidor, waar Barrès dan tafelt met De Guaïta. Deze lichtblonde 

scheikundestudent, die door Barrès ‘Stanis’ of nog wat korter ‘Stani’ wordt 

genoemd, is een katholieke markies en komt ook uit Lotharingen. Hij was daar 

medeleerling van Barrès aan hetzelfde lyceum te Nancy.38 Samen hebben zij de 

nodige poëzie verslonden, bij voorkeur van Baudelaire. In 1881 verscheen van 

de dan al in Parijs wonende De Guaïta de debuutbundel Oiseaux de passage 

(Trekvogels); in 1883 volgt La Muse noire (De zwarte muze), opgedragen aan de 

dichter Leconte de Lisle (1818-1894). Beide bundels geven blijk van grote 

belezenheid – vooral van Baudelaire – maar missen een eigen gezicht en kennen 

dan ook geen succes. In 1885 volgt nog een laatste bundel, Rosa Mystica 

(Mystieke Roos), waarvan de titel verwijst naar waar De Guaïta’s belangstelling 

weldra zal uitgaan. Hij interesseert zich voor occulte wetenschappen en brengt 

het later zelfs tot een van de voormannen van de occulte beweging in Frankrijk.

 Ook met De Guaïta sluit Erens vriendschap, al wordt die lang zo innig niet 

als die met Barrès. Voor Erens draagt Stani(s) een vertrouwde naam, want hij is 

bekend met Cornelius de Guaïta (1766-1821), die van 1809 tot 1814 

burgemeester en daarna nog tot 1820 Oberbürgermeister van Aken was. Dat 

weet zijn nieuwe vriend dan weer niet. Hij kent alleen familieleden in Frankfurt 

am Main die door huwelijk gelieerd zijn aan de schrijversfamilie Brentano. Maar 

Erens heeft het gelijk aan zijn zijde. Later genealogisch onderzoek heeft de 

verwantschap tussen al deze De Guaïta’s aangetoond.39        

                                                           
37 Belon en Price 1888: 153, 154; Erens 1909(b): 467; Erens 1923(f): 16; Charpentier 1925: 

148, 149; Erens 1927: 422; Burnand 1947: 278-281; Borgers 1957(b): 1382; Davanture 

1975: 66, 68, 264; Hinterhäuser 1977: 56; Bakker 1978: 32; Chiron 1986: 21, 22, 50; Prick 

1986: 55; Erens 1989: 128; Vajda 2000: 62, 64, 65, 261, 276; Spijker 2005: 247-255, 296, 

297; LM: E.354 H.2 Ontbreekt (De veranderingen die sinds de…), 15.   
38 Van Duinkerken z.j.: 7; Billy 1971: 15-17, 19; Davanture 1975: 99, 191; Chiron 1986: 27. 

De Guaïta werd geboren op 6 april 1861, Barrès op 17 augustus 1862. 
39 Barrès 1903: 123-125, 127, 137-140, 146, 152, 297; Erens 1927: 423, 424; Erens 1935(l): 

600-605; Michelet 1937: 7, 12, 15, 17, 22-24; Knowles 1954: X, 14, 39, 40, 80; →                          
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Met zijn ingetogen karakter vormt De Guaïta de tegenpool van Barrès. Dat is een 

opsnijder. Hij maakt Erens wijs dat hij aan de toonaangevende krant Le Temps is 

verbonden – en dat nog wel op zijn prille leeftijd.40  Hij kan het breed laten 

hangen bovendien, want zijn vader voorziet hem van een maandelijkse toelage 

van 500 francs, ruim het drievoudige van waar Erens op kan rekenen – althans, 

zolang vader nog in de waan is dat zijn zoon zich aan de studie wijdt. Zodra dat 

het volgende jaar geenszins het geval blijkt, gaat de geldkraan dicht. Ook is 

Barrès een charmeur, tegenwoordig zou men hem een womanizer noemen. Hij 

windt de vrouwen om zijn vinger. Maar die veroveringen volstaan niet: hij houdt 

er daarnaast een vaste relatie op na met de zwakke, teringachtige Mignon. 

Wanneer Erens hem vanuit zijn hotel in de rue Toullier in de aanpalende rue 

Victor Cousin opzoekt, ligt zij daar vaak te bed. Dezelfde kamer op de tweede 

verdieping, derde deur links, in wat Erens (dis)kwalificeert als een ‘derde rangs 

hotelletje’, krijgt later een eigen plaats in de literatuur en wereldfaam, wanneer 

het in 1897 figureert in Barrès’ succesvolle roman Les Déracinés (De 

ontwortelden).41           

 Erens geniet van de gesprekken met Barrès, die ze voeren op de banken in 

de Jardin du Luxembourg. Met de zwarte magie van zijn jeugdvriend De Guaïta 

heeft Barrès niets op: ‘Ce n’est pas mon genre de folie,’ dat is niet mijn soort 

gekte, zal hij verklaren. Erens raadt hem aan de filosoof Eduard von Hartmann te 

lezen, bekend om zijn Philosophie des Unbewussten (1869); dat doet Barrès en 

die lectuur zal hem later inspireren bij het schrijven van Le Jardin de Bérénice, 

het laatste, in 1891 verschijnende deel van het romandrieluik Le culte du moi. 

Daarin neemt Philippe, het alter ego van Barrès, die zich in de trilogie geestelijk 

heeft ontwikkeld, moe van alle afzondering, deel aan het handelend leven tussen 

de mensen, door zich – met succes – in te zetten voor een verkiezingscampagne. 

Philippe slaagt maatschappelijk zonder dat daardoor de kwaliteit van zijn 

geestesstaat wordt aangetast – iets waarvoor hij nog vreesde in het eerste deel, 

                                                           

← Borgers 1957(b): 1398; Billy 1971: 21, 35; Philipon 1980: I-VI, 291; Chiron 1986: 28, 33, 

34, 41, 51; Weber 1986: 34, 35, 260; Kemperink 1988(b): 281, 282; Erens 1989: 128, 129; 

De Guaïta 1995: 11, 13, 15, 17, 25, 27, 29, 31, 39, 41, 44, 46, 49-51, 68, 71, 564-580, 602-

604; Vajda 2000: 70; Turschwell 2001: 2, 3, 12, 13, 15-17, 23; Lachapelle 2011: 1, 2, 4, 5, 

7-13, 22, 35, 38, 39, 61; Lütke 2017: 99. 
40 Davanture 1975: 326; Erens 1989: 129, 390, 391. Barrès zal pas vanaf 1892 meewerken 

aan Le Temps. 
41 Barrès 1961: 29, 165, 178, 197; Billy 1971: 25, 26; Davanture 1975: 296; Chiron 1986: 

56, 57; Prick 1986: 56, 60; Seigel 1987: 281; Erens 1989: 130, 131, 134, 386. 
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Sous l’œil des barbares (Onder het oog van de barbaren).42              

 Erens vindt Barrès’ conversatie schitterend. Hij verbaast hem aanhoudend 

door telkens nieuwe, onverwachte inzichten. Neem de wetgeving. Dagelijks 

worden er wetten gefabriceerd. Heeft de mens daar baat bij? Barrès drukt de 

hoop uit, dat men de wetten eenmaal zal weggooien als krukken die geen dienst 

meer doen aan de op gezonde en genezen benen lopende mens. Of wat te 

denken van het vraagstuk van de welvaartsverdeling. Door de rijkdommen 

gelijkmatiger te verdelen komt de mens niet verder, betoogt Barrès, wanneer 

niet ook de natuur van de mens verandert. Medelijden opbrengen voor je 

medemens, dat maakt je pas echt gelukkiger en slechts zo zal de sociale toestand 

kunnen verbeteren. Zeer juist gezien vindt Erens dat. Allerlei 

levensbeschouwingen ontvouwt Barrès en dat alles op de meest 

vanzelfsprekende wijze. Nu en dan kan Erens het niet nalaten hem opzettelijk 

tegen te spreken, alleen maar om het vuurwerk van zijn betoog nog voller te zien 

spatten.43 Van de anti-Duitse denkbeelden die Barrès later als politicus te berde 

brengt, verneemt Erens dan nog niets en daar zal hij ook niets van moeten 

hebben. Die typeert de oude Erens als onwaardige uitdrukkingen, smakeloze 

hatelijkheden, bedoeld om de menigte te behagen, ‘om de domme massa tot de 

revanche op te zwepen’.44 En dat is een opmerkelijke uitspraak. In 1895 gaven 

zowel Barrès als Erens in het aprilnummer van het het door beider Parijse kennis 

Alfred Vallette geleide tijdschrift  Mercure de France hun antwoord op de vraag: 

Al het politieke buiten beschouwing latend, bent u voorstander van meer 

intellectuele en sociale betrekkingen tussen Frankrijk en Duitsland, en wat 

zouden volgens u de beste manieren zijn om die te bereiken? Het tijdschrift 

introduceert Erens niet als de rechtsgeleerde en advocaat die hij dan ook is, maar 

als ‘Homme de lettres et journaliste hollandais’. Die lettré, die zich in Nederland 

als ‘halve Duitser’ bestempelt, geboren als hij is in een althans in zijn ogen Duits 

hertogdom, stort zijn hart uit. Frankrijk zou niets te winnen hebben bij de Duitse 

literatuur, die zou zijn gedaald tot een niveau waarop zij nog nooit was geweest. 

Om vervolgens – helemaal in de geest van de zich tegen Duitsland kerende 

                                                           
42 Barrès 1910: 5; Michelet 1937: 21; Davanture 1975: 763; Chiron 1986: 54; Prick 1986: 
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Barrès – te stellen dat de Franse kunst in contact met het Duitse element alleen 

maar zou kunnen verliezen, omdat de geest van de Galliërs de natuurlijke vijand 

van de Germaanse geest is. Een gezonde en heilzame vijandschap zou het 

karakteristieke van de twee volkeren in stand houden. Wilde Erens het Franse 

lezerspubliek behagen? Olie op het van revanchisme fakkelende vuur van Barrès 

gieten en bij hem een nieuw wit voetje halen? Barrès noemt in zijn antwoord 

weliswaar ook een Franse supériorité ten opzichte van Duitsland, dat zo’n beetje 

alle heil aan Frankrijk te danken zou hebben, maar is nog wel zo reëel om Goethe, 

Schopenhauer en Nietzsche in hun waarde te laten.45    

 Dit is niet de enige kanttekening die bij de verhouding Erens-Barrès kan 

worden geplaatst. Prick wijst erop dat Erens’ omgang met Barrès niet langer dan 

vijf maanden kan hebben geduurd, terwijl de in Vervlogen jaren aan de Fransman 

gewijde pagina’s een veel langere omgang zouden doen veronderstellen. Erens 

noteert verder dat hij het was die Barrès en Moréas voor het eerst aan elkaar 

voorstelde in de salon van Marie Krysinska. Geen enkele biograaf van Barrès 

noch van Moréas neemt dat wapenfeit echter over. In zijn Adieu à Moréas, 

uitgesproken tijdens diens teraardebestelling op de dodenakker van Père-

Lachaise op 2 april 1910, vermeldt Barrès niet waar en hoe hij Moréas voor het 

eerst ontmoette, alleen dat dit op twintigjarige leeftijd en dus in 1883 gebeurde. 

Blies Erens zijn eigen rol op dit punt een beetje op? Van Erens worden 

zesentwintig aan Barrès gerichte brieven bewaard in de Bibliothèque Nationale. 

Tussen september 1883 en juni 1895 belanden er veertig brieven van Barrès in 

zijn brievenbus, maar na 1889 ontmoet hij de Fransman niet meer. ‘Hem weer 

te zien in latere jaren had voor mij iedere bekoorlijkheid verloren,’ noteert Erens 

in Vervlogen jaren. Misschien is dat gevoel wederzijds geweest. Een relevante 

bron om die veronderstelling te staven vormt Barrès’ postuum in 1961 

verschenen egodocument Le départ pour la vie (De start voor het leven), dat zich 

richt op zijn vormende jaren tot en met 1887. Philippe Barrès stelde het samen 

aan de hand van de brieven van zijn vader. Erens wordt er precies één keer in 

genoemd. Barrès meldt in oktober 1883 aan Léon Sorg dat hij een enthousiaste 

brief van Erens heeft ontvangen, die hem daarin verzoekt om zijn foto, artikelen 

‘etcetera’. Daar blijft het echter bij en dat feit relativeert Erens’ verhouding met 

Barrès nogal.          

 Later in het jaar slaagt Barrès erin de mooie Berthe uit Michelets armen 

                                                           
45 Erens’ stellingname haalt de voorpagina van het Algemeen Handelsblad op 27 maart 
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weg te kapen, wat de vriendschap tussen die twee heren blijvend zal 

vertroebelen. Berthe gaat dus zo ongeveer heel de vriendengroep af en dat is 

niet naar Erens’ smaak. Hij troost zich bij de gedachte dat een zo wispelturige 

partner hem nooit gelukkig had kunnen maken en zal haar in herinnering houden 

als ‘een mooie vlinder, donzig en zacht, gauw verdwijnend tussen de struiken.’ 

Michelet laat het er niet bij zitten. Hij trotseert later de afkeuring van zijn ouders, 

die voor hem een rijke Bretonse op het oog hebben en huwt dan Élise, de oudere 

zus van Berthe. Zij is misschien wat minder mooi, maar wel zo trouw: het stel 

blijft samen en krijgt twee kinderen.46  

‘François Erens’ staat op 16 mei weer in Minerva. Hij bespreekt Loreley, een 

dichtbundel van zijn leeftijdgenoot Pol de Mont, tot wie hij zich in april nog 

polemisch gericht had in het kader van Rollinats Névroses.47 Toen bleek wel dat 

Erens niets op had met De Mont en dat blijkt andermaal in deze bespreking. Wie 

diens verzameling expressieve, lyrische poëzie op grond van de titel ‘met 

koortsige haast’ opent, zal bedrogen uitkomen, meent Erens. Volgens hem poogt 

de dichter Heine slaafs na te volgen, maar mist hij diens gloed, tederheid, fijne 

gevoel, afgewisseld met het sarcasme van de Duitse zanger. Slechts enkele – van 

de ongeveer zestig – gedichten laten Erens’ ‘hartsnaar hevig trillen’. Is het toeval 

dat één daarvan het Erens welbekende carnavalsfeest bezingt? ‘Vastenavond’ 

noemt hij ‘een goedgekleurd schilderij’. ‘Grafgezangen’, waaruit hij vier strofen 

citeert, biedt hem ‘la note émue’ (de toon van ontroering) en de ‘Nazang’ bevat 

‘veel schone en verhevene plaatsen’. Hij acht het kennelijk niet de moeite om 

die nader te duiden, maar dit boek ontbeert in zijn optiek dan ook iets nieuws, 

variatie: aldoor klinkt dezelfde melodie en dat vermoeit de lezer, klaagt Erens. 

Een Fransman die het boek uit Erens’ handen nam en bekeek, zei: ‘In elk geval is 

het mooi gedrukt, het is een keurige uitgave.’ Vernietigender kan het haast niet. 

Wellicht was Erens’ bespreking gekleurd doordat De Mont zich met zijn 

belangstelling voor een jonge Franse dichter als Rollinat begaf in wat Erens als 

zijn eigen vaarwater zal hebben beschouwd. Wel is het zo dat Erens onder de 

Tachtigers niet alleen stond in zijn misprijzen van De Mont. De Belg had zich 

onder hen weinig geliefd gemaakt door begin 1883 een neerbuigend artikel te 

schrijven over Kloos, Paap, Perk en Verwey. Hij had dat in De Amsterdammer 
                                                           
46 Barrès 1895: 7, 8; Erens 1895(c): 63, 64; Barrès 1910: 5, 6; Thomas 1911: 210, 215-219, 

221-223; Erens 1923(f): 16; Knowles 1954: 8, 17; Barrès 1961: 21, 23, 27, 30, 32, 179, 194, 

196; Prick 1986: 57, 59, 60; Erens 1989: 133, 136, 377, 386, 392, 393, 396; Charle 1998: 

188, 190, 191. 
47 Minerva woensdag 16 mei 1883, pagina’s 88, 89. 
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willen publiceren. Publicatie bleef achterwege omdat De Mont het alleen 

anoniem wilde laten plaatsen en de redactie daar niet in meeging. Maar de 

geslachtofferden waren wel op het stuk van de Vlaming gewezen door de 

redacteur van dienst, Willem Doorenbos.      

 Met Barrès, De Guaïta en Michelet overlegt Erens over de oprichting van 

een tijdschrift. Michelet is de beoogde hoofdredacteur, want hij heeft de meeste 

journalistieke ervaring. Dit jaar is hij om in zijn levensonderhoud te voorzien 

begonnen als parlementair redacteur van de Dépêche de Toulouse; verder werkt 

hij mee aan de Gironde de Bordeaux en diverse jongerentijdschriften. De 

initiatiefnemers zijn niet meer tevreden met het naturalisme; ze hebben andere 

denkbeelden over de kunst ontwikkeld. Ze veroordelen het naturalisme niet 

geheel, maar ze voelen dat ze zelf iets moeten zeggen, dat ze niet de slaafse 

navolger van Zola kunnen zijn. Verschillende namen worden overwogen. Erens 

stelt Le Montaigne voor, omdat de auteur van de essays over alle mogelijke 

onderwerpen geestig en diepzinnig zijn gedachten heeft gegeven. Zijn voorstel 

haalt het niet, al zegt Michelet zich er wel in te kunnen vinden. Men kiest voor 

La Salamandre. Het tijdschrift komt er echter niet. Michelets biograaf Knowles 

gewaagt ook van La Salamandre, noemt Erens daarbij niet en dateert de 

vergeefse pogingen tot oprichting in 1887. Misschien probeerden de vrienden 

het toen een tweede maal?  

Het einde van Erens’ Parijse verblijf nadert. Om zijn studie te kunnen afronden 

is een terugkeer naar Nederland noodzakelijk, want studenten met de 

Nederlandse nationaliteit kunnen alleen in Nederland promoveren. Dus dringt 

de tijd om nog wat laatste Parijse zaken af te handelen. Het is wegens een 

verzoek van Paul Belon dat Erens het eerder beschreven bezoek aan Huet aflegt. 

Belon vraagt hem of hij niet een portret bezit van ‘ce fameux critique hollandais’, 

die beroemde Hollandse criticus, over wie Erens hem heeft verteld en die in de 

rue de Médicis woont. Erens gaat daarop naar Huet toe en die geeft hem een 

portret. Erens zal het als souvenir behouden nadat Belon in de editie van 7 juli 

een door hem gesouffleerd artikel aan Huet heeft gewijd in La Gazette Illustrée. 

Huet is er mee ingenomen en laat zijn dank door Erens aan Belon overbrengen.48 

Interessant om te zien dat Erens hier niet alleen figureert als intermediair die de 

Franse literatuur naar Nederland brengt, maar ook in omgekeerde richting. Hij 

brengt de Nederlandse literatuur(kritiek) naar Frankrijk.    

 Op 2 juli richt Erens zich tot Victor Hugo, voor wie hij bewondering 
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koestert en met wiens groots gevierde negenenzeventigste verjaardag het begin 

van zijn verblijf in Parijs min of meer samenviel.49 Op 13 november 1881 heeft 

hij nog diens lof horen zingen in het gemeentehuis van het vijfde 

arrondissement50 en zonder zijn hand geschud te hebben wil hij de stad niet 

verlaten. Hij noemt zich ‘assez audacieux’, nogal brutaal, en dient zich bij Hugo 

aan. En hij is lang niet de enige. Zowat iedere literair geïnteresseerde bezoeker 

van Parijs maakt in de jaren 1878-1885 zijn opwachting bij de schrijver, die dan 

overigens de pen al heeft opgeborgen. Hugo is een af te vinken 

reisprogrammaonderdeel geworden, een attractie van eenzelfde kaliber als de 

Notre-Dame of het Louvre en hij beseft dat terdege. Routineus werkt hij de 

ontvangsten af, altijd welwillend en met een vleiend woord voor zijn gast, maar 

met het klimmen van de jaren houdt hij die gesprekjes almaar korter. De brieven 

van bewonderaars die dagelijks zijn woning bereiken, leest en beantwoordt hij 

niet meer. Zijn secretaris heeft daar een dagtaak aan. Diverse manuscripten 

liggen nog op de plank en worden in deze late jaren als ‘nieuw’ werk voor goud 

geld uitgegeven. Zij doen het publiek geloven in Hugo’s onvermoeibare 

productiviteit. De heropvoeringen in de theaters en internationale heruitgaven 

van zijn werk vullen de geldstroom aan. De ooit verguisde schrijver eindigt als 

meervoudig miljonair.51         

 Zondag 8 juli mag Erens om 21 uur langskomen. Hij verschijnt niet voor 

half tien, in de veronderstelling dat hij er beter aan doet om een kwartier of klein 

half uur later dan het vastgestelde moment van opening van de soirée te komen. 

Dat blijkt een misvatting: de bejaarde schrijver staat dan al op het punt om te 

gaan slapen. Maar zijn dertienjarige kleindochter Jeanne, bekend om haar 

spontaniteit, laat hem weten dat hij vooral de volgende dag moet terugkeren. 

En dat doet Erens.          

 Wanneer hij klokslag negen zijn opwachting maakt, krijgt hij te horen dat 

Hugo nog aan het diner zit en bovendien die avond geen gasten ontvangt. De 

zondag is nu eenmaal voor ontvangsten gereserveerd. Maar Erens is 

vasthoudend en verwijst naar mejuffrouw Jeanne die hem heeft uitgenodigd. 

Dat verandert de zaak. Hij mag op de heer des huizes blijven wachten.  

 In de roomkleurige salon, waarvan de vloer met een dik tapijt is bedekt, 

steekt de huishoudster de lichten van de gaskroon aan, terwijl hij gaat zitten. 
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Zwijgend gaat zij heen en laat hem alleen. Erens is wat onzeker over zijn gedurfde 

entree, maar weldra wint een soort plichtsgevoel tegenover zichzelf het van de 

twijfel. Als Leids student en jonge letterkundige, de tweeledige identiteit die hij 

zichzelf toedicht, komt het hem niet ongepast voor, de ‘grootmeester der 

wereldliteratuur’ de naam van Holland en speciaal van Leiden in herinnering te 

brengen, omdat dit, naar hij vermoedt, door niemand anders op dat moment 

wordt gedaan.          

 Het ruisen van de gasvlammen kalmeert hem. Na ongeveer tien minuten 

gaan de salondeuren open en verschijnt Hugo, aan de arm van mevrouw Lesclide 

zeer langzaam voortlopend. Achter hem komen drie heren, zijn schoonzoon, de 

secretaris Lesclide en de huisvriend Barbou. Zij worden gevolgd door zijn 

schoondochter en de kleinkinderen Georges en Jeanne.    

 Erens staat op om de meester de hand te schudden. Die zegt daarbij: 

‘Mijnheer! Ik heb veel van uw land gehouden. Ik zal er altijd van houden.’ Het is 

een welkomstgroet die – in theorie – behalve op Nederland ook op Zuid-Limburg 

kan slaan. Reeds in 1830, het jaar waarin hij met het toneelstuk Hernani definitief 

doorbrak, kreeg Hugo in Parijs de Maastrichtse dichter André van Hasselt (1805-

1874) op bezoek, met wie hij later als balling in Brussel goed bevriend zou raken. 

Maar Hugo heeft ook diverse plaatsen in Nederland bezocht, onder meer 

Middelburg en Dordrecht. Erens brengt hem nu de complimenten en de hulde 

van de Leidse studenten over. Het gezelschap gaat zitten. Hugo spreekt de aan 

Renan herinnerende, profetische woorden: ‘De staten van Europa zullen 

verenigd worden zoals de Verenigde Staten van Amerika.’ Hij draait zijn hoofd 

naar Erens toe en zegt: ‘U zult dat zien.’ En met een blik naar boven: ‘Ik zal het 

zien vanuit een andere plaats.’ Na een kort zwijgen bevestigt hij nogmaals: ‘Zo 

zal het zijn.’ Met zijn strakke harde blik schijnt de grijsaard tot in de toekomst te 

boren. De al met al tamelijk theatraal gebrachte uitspraak maakt indruk op 

Erens, maar in feite haalt Hugo slechts een oud stokpaard van stal. Zo sprak hij 

over dit toekomstbeeld al in 1871 in de Assemblée nationale en schreef hij 

erover in zijn pamflet Pour la Serbie (Voor Servië, 1876). Hij beschouwde een 

verenigd Europa als noodzakelijke voorwaarde om tot een duurzaam vredig 

samenleven op het continent te komen – waarbij hem overigens Parijs als 

hoofdstad van die ene Europese natiestaat voor ogen stond. Hierop ontwikkelt 

zich een gesprek over de nieuwtjes van de dag, waarin vooral Hugo’s schoonzoon 

het woord voert. Lang duurt de voorstelling niet, want tussen half tien en tien 
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gaat de oude Hugo naar gewoonte zijn bed opzoeken.52     

 Op 1 augustus verschijnt Erens’ laatste bijdrage in Minerva, opmerkelijk 

gedateerd ‘Parijs 28 juni’ (was er wellicht opnieuw ‘plaatsgebrek’?). Hij wil zijn 

lezers nog melden wat er van enige Gringoires is geworden. Paul Belon is sinds 

een paar maanden als redacteur van de Gazette illustrée werkzaam. Zijn 

courriers de Paris worden door het Parijse publiek graag gelezen niet alleen om 

de geestige betoogtrant, maar tevens om de interessante bijzonderheden, die 

hij er in weet te vlechten. Zijn broer Joseph Belon levert onder het pseudoniem 

Noble ‘keurige tekeningen’ aan La vie moderne. Het zijn ‘meestal gelukkige 

grepen uit het Parijse leven’, oordeelt Erens. Verder vertelt hij dat de talentvolle 

musicus en componist Gaston Dubreuilh op het ogenblik medewerker is van de 

Ménestrel, het hoofdorgaan op muzikaal gebied. De Parijse couranten betwisten 

elkaar de pennenvruchten van de rechtenstudent Maurice Barrès. Men ziet in 

hem de Sainte-Beuve van de toekomst. Erens wil ‘de geniale’ Jean Rameau 

evenmin vergeten. Zijn onlangs uitgegeven Poèmes fantasques (Bizarre 

gedichten) hebben een buitengewone, doch vooralsnog woeste en ongepolijste 

dichterlijke kracht verraden. De uitgave valt wegens de weelderige uitvoering 

niet binnen het bereik van gewone beurzen; vandaar, dat Rameau nog niet 

algemeen bekend is. Zijn werk verdient een ernstige studie, vindt Erens. 

Waarschijnlijk zullen ooit de namen van de genoemde heren in een groot 

gedeelte van Europa bekend zijn. De lezer vergete ze dus niet, besluit Erens. 

 Later in augustus is hij terug op De Kamp. Onder Leiden zet hij in 

afgemeten bewoordingen een streep. Hij schrijft aan Somerwil, de eigenaar van 

de academische boekhandel: ‘Verder zal ik bedanken voor het lidmaatschap van 

het Leidsche studentencorps.’ In de conceptversie schrapt hij het hierop 

volgende: ‘Ik wens dit mogelijk spoedig te doen’ maar hij handhaaft: ‘Verder 

bedank ik insgelijks voor de Vox Studiosorum,’ het door Somerwil uitgegeven, 

met Minerva concurrerende studentenblad.53      

 Broer Emile is intussen ook leerling op Rolduc en kan wel wat hulp 

gebruiken bij het vak Frans. Deze zomervakantie krijgt hij bijles van zijn ‘Parijse’ 
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broer. Wanneer er voldoende geoefend is met uitspraak, grammatica en 

woordenschat, kan hij hem inlichten over de actuele Franse letteren. Die hebben 

ook de interesse van Emile. Misschien, mijmert zijn broer, kunnen zij op termijn 

nog wel een schrijversteam vormen, vergelijkbaar met dat van de Goncourts in 

Frankrijk, van wie hij de ‘glinsterende stijl en hun bewerkte volzinnen’ prijst. 

Beladen met ideeën over een nieuwe literatuur stoomt Erens aan het einde van 

de zomer op naar de volgende hoofdstad, klaar om zich in de ontwikkelingen te 

storten die dáár inmiddels plaatshebben – en om zijn rechtenstudie te 

continueren, uiteraard.54    

Welke indruk laat hij achter in Parijs? Gendelettre, de ‘Parijse roman’ van Paul 

Belon, zal in 1891 reflecteren op Frans Erens’ verblijf in de Lichtstad. De titel vat 

in één woord samen wat Erens wil worden: een man van de letteren, een lettré. 

Zo beschouwt Belon hem blijkbaar ook en hij staat daarin niet alleen. ‘Hij is een 

beetje onze “érudit”: een geleerde van de literatuur, een der beste literatuur-

kenners van Holland,’ aldus André De Ridder in 1915. ‘Hij is de geboren lettré,’ 

oordeelt het Utrechtsch Dagblad bij gelegenheid van Erens’ zeventigste 

verjaardag in 1927; ‘een homme de lettres […] zoals wij er in Nederland slechts 

weinige tellen,’ stelt een zekere ‘E.’ in het West Friesch Dagblad op 14 januari 

1939. Van Valkenhoff noteert een jaar later: ‘“Homme de lettres” in de meest 

zuivere zin van het woord; ziedaar wat hij wilde zijn en wat hij was.’ ‘Frans was 

een “homme de lettres,” […] hij was de litterator van professie,’ beweert 

Manders in 1951 en dat alles echoot nog na bij Kossmann in 1989, die Erens ook 

bestempelt als een ‘kenner, een erudiet, een lettré.’ Als lettré is Erens dus de 

geschiedenis ingegaan.         

 Maar hij kan zich niet herkennen in de lettré uit Belons roman. ‘Hij [Belon] 

heeft een roman geschreven, geheten Gens de Lettres. Alhoewel men beweerde, 

dat hij voor een der daarin opgevoerde personen mij als prototype had 

genomen, heb ik er mijzelf niet in kunnen ontdekken. Het boek is middelmatig 

en heeft nooit succes gehad,’ noteert hij in Vervlogen jaren. Erens heeft blijkbaar 

redenen gehad om in het boek niet zijn eigen (Parijse) persoon te herkennen.55

 Misschien komt dat door de discretie van Belon: er komt geen 

Nederlander of om het even wat voor buitenlander voor in het boek. Evenmin is 

er een personage met de naam François, Frans of Frantz. Erens is voor de lezer 

niet onmiddellijk aanwijsbaar.              

                                                           
54 Erens 1989: 189; Winkels 2016: 321.  
55 Erens 1989: 126, 201. Erens verhaspelt de boektitel, Gendelettre. 
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Dat lijkt een minpunt qua overeenkomst, maar de roman kent slechts een 

beperkt aantal personages met een tot de historische werkelijkheid terug te 

brengen profiel. Émile Goudeau, wiens voornaam evenmin in het boek valt aan 

te wijzen, stond model voor de dichter Fronsac. Niet alleen is hij als dertiger de 

oudste van de vriendengroep en heeft hij net als Goudeau zwart haar en een 

bruine huid, hij is in de roman ook de dichter van Butimineuses – een 

doorzichtige verwijzing naar Goudeaus bundel Fleurs de bitume. Sabran de 

componist, de enige musicus in het gezelschap, is overduidelijk Gaston 

Dubreuilh, zéker gezien Sabrans ‘ingénieuses théories sur le dilettantisme’.56 

Claude Mignon publiceerde een sensatieroman van driehonderdvijftig pagina’s 

simpele lectuur en koestert geen hogere literaire ambities, wat hoofdpersoon 

André Morand niet begrijpt. Mignon is daarmee precies Jean Rameau, die zich 

ook tot het schrijven van zulke makkelijk weglezende werken ging beperken en 

over wie Erens schreef: ‘de waarde der werken die hij leverde [was] voor hem 

nevenzaak. Dat is jammer!’57 In Jean Busquet herkennen we Jean Moréas, ‘le 

plus illustre parmi ces inconnus’, de bekendste tussen deze onbekenden. 

Busquet is een poseur. Zijn onmiskenbare originaliteit bestaat vooral uit een 

verliefdheid op zichzelf, immens, belachelijk en ontroerend tegelijk, in de 

woorden van Belon. Gaat iemand met hem in discussie, dan heft hij zijn hoofd 

hautain in de hoogte. André Morand ziet daar geen kwaad in, net zoals Erens 

over het opgeheven hoofd van Moréas schreef het een ‘kracht’ en een 

‘handigheid’ te vinden.58         

 Er zijn tussen deze Morand en Erens nog talrijke andere overeenkomsten 

aan te wijzen. Vijfentwintig jaar is Morand, even oud als Erens in 1882-1883, en 

ook zijn vader is al overleden. Als puber raakte hij in de ban van de literatuur. 

Bewondering koestert hij, net als Erens, voor Daudet. Met zijn eerste 

journalistieke kritieken trekt hij de aandacht van gevestigde auteurs. Parijs vindt 

hij heerlijk.59 Hij is een bevlogen causeur – net als de Nederlandse correspondent 

van De Limburger Courier en Minerva.60 Eenmaal aan de praat is Morand niet te 

stoppen. Daarbij strooit hij met spreekwoorden. Daar kon Erens zelf ook wat van: 

‘Frans Erens heeft mij in mijn leven veel gezegd, dat mij als een spreuk is 

                                                           
56 Belon 1891: 9, 110, 124, 139, 247. 
57 Belon 1891: 98; Erens 1906: 63.  
58 Belon 1891: 110-112; Erens 1989: 142. 
59 Belon 1891: 22, 24, 25, 27, 28, 88, 89, 212, 258. 
60 Belon 1891: 178; Erens 1940: 7. 
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bijgebleven,’ herinnerde de actrice Royaards-Sandberg zich. 61  Morand kan 

genieten van een rokertje, neemt met plezier deel aan een gemaskerd bal en 

bezoekt graag het theater. Daar is hij een scherp observator van het hem 

omringende publiek en houdt hij ervan om rond te snuffelen in de foyer en 

achter de coulissen – eigenschappen ook van Erens, die later door zijn 

Amsterdamse vrienden ook wel ‘trifouillard’, rondsnuffelaar, wordt genoemd.62 

Hij keert zich af van vrouwen die wat in hem zien, want hij legt de lat hoog. Dat 

standpunt straalde ook Erens in Parijs uit: ‘Ik wendde mij af van een vrouw, wier 

gevoel ik wist naar mij uit te gaan.’ Hij hield voor ogen: ‘Om een man werkelijk 

te captiveren, wordt van een vrouw een soort innigheid vereist.’ Bovendien geldt 

in Erens’ optiek: ‘De grote schrijvers zijn zij, die niet als schrijvers aan de vrouwen 

bevallen.’ 63  Met zijn gedistingeerde voorkomen, zijn snor en zijn grijze pak, 

uiterlijkheden die sporen met die van Erens, heeft Morand over aandacht van 

vrouwen trouwens niet te klagen. Hij geldt in hun ogen als buitengewoon aardig, 

want hij straalt sympathie uit, hij verleidt bij de eerste aanblik.64 Dat geldt ook 

voor Erens, die bijvoorbeeld Krysinska ogenblikkelijk voor zich wist te winnen. 

Willem Witsen schrijft hem later: ‘Je hebt de conquete gemaakt van mijn vrouw 

die maar heel, heel weinig menschen sympathiek vindt.’ Uyldert biedt een 

vermakelijke anekdote over een strandwandeling in 1888 van een van 

‘vormelijke hoffelijkheid’ getuigende Erens met Kitty van Vloten en Mathijsen 

noteert over Erens en het andere geslacht: ‘Vrouwen nam hij voor zich in met 

zijn galante charme.’65         

 Ook Morands woning herinnert aan die van Erens. Zijn 

tweekamerappartement is een somber hol waar geen zonnestraal ooit naar 

binnen valt. De grootste van de twee kamers is getransformeerd tot een 

werkkabinet, waarin niet meer staat dan een onder paperassen bedolven tafel, 

enkele stoelen en een gietijzeren kachel. Een muur gaat over de volle lengte 

schuil achter een geïmproviseerde kast vol boeken in de uiteenlopendste 

formaten. In de andere kamer staan een bed, een closetpot en een hutkoffer, 

                                                           
61 Belon 1891: 256; Royaards-Sandberg 1979: 45. Voorbeelden van Erens’ gezegden: 

Royaards-Sandberg 1981: 443, 445, 455, 460, 462. 
62 Belon 1891: 56, 101, 103-105, 145, 291; LM: V.5653 B.1 Brief van Jan Veth aan Erens, 3 

december 1920. 
63 Belon 1891: 187, 188, 200, 222; Erens 1906: 63; Erens 1989: 125, 356. 
64 Belon 1891: 71, 156, 263, 272.  
65 Respectievelijk LM E.354 B.2 Brief van Witsen aan Erens, 24 april 1910; Uyldert 1948: 

258, 259; Mathijsen 2001. 
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gevuld met niet uitgepakte spullen. Morand komt daar alleen om er te slapen en 

verblijft het liefst tussen zijn boeken. 66  Men vergelijke dat decor met de 

herinnering van Van Deyssel dat Erens als student tussen 1883 en 1887 ‘steeds 

zijn koffers op zijn kamers had, om er aan herinnerd te worden, dat hij daar maar 

tijdelijk was en reeds weer kon, en waarschijnlijk zou vertrekken.’ (Royaards-) 

Sandberg noteert in mei 1897 na een bezoek aan Erens’ appartement te Veghel: 

‘Zijn kamer vond ik eerst ongezellig […] niets aan de muur, alleen een kaart van 

Nederland en Spanje en wat potjes van gemaakte bloemen. Er is toch iets van 

voor-maar-tijdelijk in zijn kamer.’67      

 Waarom wil Erens dan toch – onder verhaspeling van de boektitel ─ 

ontkennen dat hij de hoofdpersoon zou kunnen zijn in een Parijse roman? Twee 

kwalificaties van het boek geeft hij zelf: het is middelmatig en succes heeft het 

nooit gekend. Gendelettre is inderdaad nooit herdrukt. Ook de plot heeft niet 

veel om het lijf. Een jonge schrijver (Morand) wil een eerste boek uitbrengen. 

Met die ambitie begeeft hij zich in de literaire kringen van Parijs en de roman 

volgt zijn ups en downs gedurende zijn pogingen om door te breken. Belon stelt 

in zijn voorwoord dat het zijn enige doel was om, met het Parijse leven als decor, 

de evolutie van het brein van een moderne lettré te schetsen in de aanloop naar 

diens debuut. De weergave van het Parijse literaire leven, dat zich in het boek 

vooral afspeelt in de kroegen van het Quartier Latin, mag daarbij getrouw aan de 

werkelijkheid heten, compleet met de door Erens bijgewoonde ‘concerts 

Lamoureux’. 68  De in Erens geïnteresseerde lezer die door de ogen van een 

ooggetuige wil ervaren hoe Erens zich wellicht gedragen kan hebben in Parijse 

kringen en hoe hij zich in algemene zin door Parijs bewoog, kan zijn hart ophalen. 

Wanneer Morand voor het eerst optreedt is dat meteen in een kroeg, tussen de 

leden van een literair genootschap. Geplaatst aan de andere kant van de tafel, 

staat hij apart, een beetje beschaamd, en opent zijn mond nog niet. Hij is 

geïnteresseerd in het gesprek want hij mist er geen lettergreep van en soms 

leunt hij voorover om de betekenis van een woord beter te begrijpen. Terwijl hij 

luistert slaat zijn heldere, levendige en beweeglijke blik de gezichten nauwkeurig 

gade, hij probeert van ieder de intieme gedachte te doorschouwen. Hij overlegt 

                                                           
66 Belon 1891: 21, 22. 
67 Borgers 1957: 1391; Prick 1964: 196, 197; Prick 1986: 77. De op de kaarten na opvallend 

kale Veghelse kamer beschrijft ook Ising in een brief aan Van Deyssel (Prick 1968: 268). 

Royaards-Sandberg (1981: 145) biedt hetzelfde citaat maar met ‘fotjes’ in plaats van het 

waarschijnlijk bedoelde en daarom boven aldus gespelde ‘potjes’. 
68 Belon 1891: II, 170, 182, 183, 233, 245. 
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met zichzelf, stottert, en na twee of drie keer hernemen, stijgen hem plotseling, 

dwingend de antwoorden naar de lippen, die hij had onderdrukt, om mensen die 

hij nauwelijks kent niet in de weg te lopen. Ondanks zijn pogingen om zichzelf in 

toom te houden, laat hij zich bij de laatste vraag luid horen; het woord komt snel 

en prompt naar boven en wanneer hij nadenkt over de gevolgen van zijn 

interruptie, is het te laat, alle ogen zijn al op hem gericht.69 Het is alsof we hierin 

de echo van Frederik van Eeden horen, die de eerste tijd na zijn kennismaking 

met Erens valt over ‘het onzekere, het weifelende in hem, het niet weten of hij 

moet blijven of weggaan, of hij moet staan of zitten, het onhandige, 

onbeholpene, aarzelende in zijn spreken en doen.’70 Toch duurt de aftastende 

voorzichtigheid bij Morand niet lang. Met zijn scherpe geest en gevatte humor 

wordt hij meteen opgenomen in de groep. Die humor is ook Erens niet vreemd, 

zoals hij ook Van Eeden snel voor zich in zal nemen. 71  Morands alledaagse 

gewoonten blijven de lezer evenmin onbekend. Hij lijkt daarbij net zo kouwelijk 

aangelegd als zijn evenbeeld Erens.72      

 Misschien ervoer Erens de hem voorgehouden spiegel als te 

confronterend. Want bij al het genoemde voegt Morand ook minder 

sympathieke trekken. Hij verwaarloost zijn kennissen, is – zij het bij vlagen – op 

de penning, op het vrekkerige af, praat in zichzelf in de eenzaamheid van zijn 

bedompte kamer met zijn pessimistische alter ego ‘Sosie’ en ook is hij er 

egoïstisch op gebrand om te debuteren; dat wordt werkelijk tot een al het 

andere verterend streven.73 Maar waarschijnlijk mocht Erens het boek vooral 

niet, omdat het pijnlijk juist voorzag wat hem te wachten stond, twee jaar later. 

Morands eersteling wordt aanvankelijk doodgezwegen; Dansen en Rhytmen 

wordt in 1893 evenmin door de pers met lof overladen.74    

Het contact van Erens met Belon gaat verloren. Hij heeft zich op een gegeven 

moment in Egypte gevestigd, dat is al wat Erens nog van hem weet. Op andere 

Parijse contacten is hij zuiniger. Nog jaren onderhoudt Erens per brief contact 

met Barrès, zoals we eerder zagen. In 1892 draagt Erens het eerste voltooide 

fragment van zijn roman Oorlog aan hem op. Daarin maakt de hoofdpersoon een 

                                                           
69 Belon 1891: 13.  
70 Prick 1956: 500. 
71 Belon 1891: 14; Erens 1989: 191. 
72 Belon 1891: 112, 298, 299. Zie over Erens’ kouwelijkheid onder meer Prick 1955-1956: 

393 en Mathijsen 2001. 
73 Belon 1891: 29, 82, 136, 300; Royaards-Sandberg 1981: 447. 
74 Belon 1891: 327; Van der Weij 1997: 118. 
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voettocht van Zuid-Limburg (preciezer: Schaesberg) naar de Elzas (Straatsburg). 

Twee jaren later verschijnt een eerste teken van verwijdering, wanneer Erens 

niet erg te spreken is over Les Déracinés. Andere Tachtigers ─ Diepenbrock in 

1895, Van Deyssel in 1899 ─ volgen zijn voorbeeld en komen ook terug op hun 

aanvankelijk beleden sympathieën voor Barrès. Toch is Erens einde 1914 onder 

de indruk van het telegram dat hij van zijn oude vriend ontvangt na het uitbreken 

van de Eerste Wereldoorlog. Barrès, inmiddels behalve een geslaagd schrijver 

ook een toonaangevend politicus, laat hem dan weten dat Frankrijk zeker zal 

zegevieren, al zal die overwinning moeten worden gekocht met stromen van het 

zuiverste bloed.75 En verder? In april 1892 publiceert Mercure de France Erens’ 

‘Droom’ tegelijk met een Franse vertaling, ‘Le Songe’, ingeleid door Alfred 

Vallette. Hij noemt Erens een van de interessantste geesten binnen een groep 

die zich inzet om de Hollandse literatuur te ontdoen van haar traditionele 

karakter.76 Op 31 januari 1904 schrijft Huets zoon Gideon hem vanuit Parijs over 

de historische Faustfiguur. 77  En nog op 26 april 1910 benadert Victor-Émile 

Michelet, dan president van de ‘Société des Poètes Français’, hem met het 

voorstel om zitting te nemen in het comité dat een monument voor Gérard de 

Nerval wil oprichten.78    

Hoe Erens zijn ideeën over nieuwe literatuur, waarmee hij naar eigen zeggen 

‘beladen’ uit Parijs vertrekt, later verwoordt, hoe hij die gestalte geeft in zijn 

eerste publicaties van eigen (ritmisch) proza en hoe hij die paart aan en deels 

afzet tegen de ideeën van zijn nieuwe bentgenoten van Tachtig, daarover meer 

in de volgende hoofdstukken.

                                                           
75 Erens 1892: 5-10; Erens 1922(b): 157; Erens 1985: 29, 147, 203; Prick 1986: 59; 

Kemperink 1988: 190, 191; Kemperink 1988(b): 231-233; Erens 1989: 131, 387. 
76 Prick 1986: 65. Ik neem de tekst en de vertaling op in Bijlage VIII. 
77 Den Haag, LM: E 00354 B 2/Brief van Gideon Busken Huet (1860-1921) aan Erens. Over 

het leven van de briefschrijver, die het in Parijs brengt tot onderdirecteur van de 

Bibliothèque Nationale, verhaalt Praamstra 2007: 840-843.  
78 Den Haag, LM: E 00354 B 2/Brief van V.E. Michelet aan Erens; Knowles 1954: 27. Nerval 

is volgens Erens een ‘veel te veel in de vergetelheid gezonken schrijver’. Van deze ‘ware 

sympathieke bohême’ acht hij Les Vers dorés (De vergulde verzen) geslaagd; het gedicht 

‘Epitaphe’ noemt hij pakkend. Nervals verdienste vindt Erens vooral dat hij verhalen, 

reisbeschrijvingen en kritische opstellen schreef die goed leesbaar zijn gebleven. Ook was 

Nerval in Erens’ ogen een buitengewoon goedige man omdat hij valsheid noch jaloezie zou 

hebben gekend (Erens 1923(e): 14, 15; Erens 1924: 37, 38, 42, 43; Erens 1927: 438). 
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8 – Wat op Parijs volgt                                               

De weg naar De Nieuwe Gids (September 1883-Oktober 

1885) 

 

Eind september 1883 arriveert Erens in Amsterdam. De hoofdstad, na de Franse 

tijd verpauperd, is bezig aan een omwenteling. Nadat reeds in 1864 het Paleis 

voor Volksvlijt was opgeleverd – met ruimte voor 12.000 bezoekers van 

concerten, operettes en ander vertier – brachten in 1876-1877 twee verdere 

initiatieven nieuw leven in de stad, zowel materieel als geestelijk: de opening 

van het Noordzeekanaal en de verheffing van het Athenaeum Illustre tot 

Gemeentelijke Universiteit. Tevoren was het er nog stil, stijf, deftig burgerlijk 

geweest maar de provincieplaats krijgt vanaf dat moment almaar meer 

grootsteedse allures. Handel en industrie bloeien op. Buiten de grachtengordel 

worden wijken aangelegd met gerieflijke woonhuizen voor de gegoeden, 

merendeels bewoners van de grachtengordel die de onplezierige kanten van de 

binnenstad ontvluchten, zoals de stinkende grachten. De eerste 

kantoorgebouwen verrijzen. In 1883 zijn al duizend Amsterdamse abonnees 

aangesloten op het net van de Nederlandsche Bell Telephoon Maatschappij. 

Vanaf 1877 is een gloednieuw Rijksmuseum in aanbouw en vanaf 1881 ook nog 

een centraal gelegen treinstation, allebei ontworpen door Pierre Cuypers. Er zijn 

recent spoorwegaansluitingen naar Duitsland voltooid, zodat de stad nu niet 

alleen naar de zee, maar ook naar het Europese vasteland een goede opening 

heeft. Het zingen van heiers onder het vallen van het blok vermengt zich nu met 

het geluid van draaiorgels en straatmuzikanten en dat van de militaire 

muziekkorpsen die bijna elke dag door de Mokumse straten trekken. Het circus 

van Oscar Carré betrekt in Erens’ maand van aankomst een gebouw aan de 

Binnen-Amstel en toont daar bijvoorbeeld gedresseerde ossen en het geleerde 

zwijn dat luistert naar de naam Plum-pudding. Impressionistische schilders 

komen over van Den Haag om er zich te vestigen. En Erens vestigt zich te midden 

van al dat gewoel in de Warmoesstraat op nummer 35, waar hij zich omgeven 

weet door chique winkels. Twee deuren verder, op nummer 39, woonde ooit de 

door hem op Rolduc bewonderde Vondel. Café-chantant Wilhelmina – half 

kroeg, half bordeel – is er ook te vinden, en Erens zal het bezoeken; eventueel 

heimwee naar Parijs kan hij daar door de uit Frankrijk afkomstige werkneemsters 
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laten verhelpen. Eerder bestempelde hij deze vrouwen nog als ‘van de vuilste 

soort’, maar het kan verkeren.        

 De Wereldtentoonstelling is nog volop aan de gang. September is zelfs de 

maand met de meeste bezoekers, die het evenement in de periode van 1 mei tot 

en met 31 oktober weet te trekken. Met de organisatie plaatst Amsterdam zich 

op de wereldkaart. Op en rond de open vlakte bij het in aanbouw zijnde 

Rijksmuseum vergapen anderhalf miljoen bezoekers zich in tientallen gebouwen 

en paviljoentjes aan noviteiten als kunstledematen, een stoomkraan en de 

telefoon. Ze kunnen ambachtslieden aan het werk zien zoals hoofdstedelijke 

diamantslijpers en Belgische kantklossers. Aangezien de nadruk ligt op koloniale 

zaken, ontbreekt een expositie van levende uitheemse medelanders, Oostindiërs 

en Surinamers, evenmin. Wie er dorstig wordt, kan zich laven aan de 

champagnebar. Voor verfrissing zorgt ook de eau-de-cologne-fontein. De 

gevierde Franse actrice Sarah Bernhardt speelt in de stadsschouwburg 

wekenlang de hoofdrol in het speciaal voor haar geschreven Fédora van de 

spiritist Sardou, een aangrijpend drama dat zich afspeelt in Sint Petersburg, Parijs 

en Rome. En Victor Hugo verschijnt als eregast op een letterkundig congres.1 

 Erens schrijft zich zonder treuzelen in aan de Gemeentelijke Universiteit. 

Hendrik Biederlack komt over uit zijn woonplaats Utrecht om hem op te zoeken. 

Wanneer Erens voorstelt om ergens koffie te gaan drinken, oppert Biederlack de 

bovenzaal van Aux Caves de France. Dat lokaal in de Kalverstraat is op dat 

ogenblik en vogue. Het is een luxueus ingerichte ruimte, waar men in dikke 

tapijten verzinkt en waar grote rode pluche fauteuils comfort bieden. Het heeft 

iets weg van een sociëteit; de obers dragen korte zwarte jasjes en zeer lange 

witte voorschoten. Daar zijn ook de met Biederlack al bekende Karel Alberdingk 

Thijm ofwel Lodewijk van Deyssel, diens vriend de acteur Arnold Ising Jr. en Isings 
                                                           
1 Burnand 1947: 223; Borgers 1957(b): 1361; Van Deyssel 1962: 254; Looijen 1977: 65; 

Paap 1980: 9-11; Anbeek 1982: 106; Montijn 1983: 5, 6, 9, 12, 16, 22-24, 27, 28, 32, 35, 

43, 47-49, 56, 61, 70, 72; Timmerman 1983: 208, 211; Snijder 1985: 89, 94, 96; Vergeer 

1985: 10; Winkels 1985: 164; Erens 1989: 225, 226; Prick 1997: 348, 349, 417, 418; Vergeer 

1990: 143, 145; De Liagre Böhl 2000: 30-32; De Groot 2003: 14, 16; Keijer 2004: 14; Blom 

2012: 81-83; Heijbroek en Voeten 2012: 6, 8, 20, 26, 35, 36, 62-64; Samama 2012: 31-36; 

Janzen en Oerlemans 2017: 14, 98; Slijper 2017: 69, 70, 73. Van Deyssel verzorgt als 

verslaggever van de Zutphense Courant een voor de chagrijnige koning Willem III weinig 

vleiend ooggetuigenverslag van de opening van al dit spektakel, dat valt na te lezen bij 

Prick 1997: 413-415. 
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neef Arnold J.L. Croiset.             

 Met alle drie sluit Erens vriendschap. Ising, Nol(lebol) of zelfs Nokkie voor 

intimi, op wie Erens een gedistingeerde indruk maakt, blijkt zijn beroep te 

hebben gekozen uit zuivere ambitie en geestdrift. Schrijven doet hij niet en hij 

spreekt weinig over literatuur, maar de dingen van het leven, de bijzonderheden 

van het dagelijks bestaan, bespreekt hij met gevoel en een fijne observatiegeest, 

oordeelt Erens. Zijn vader is de naar dezelfde voornaam luisterende Haagse 

letterkundige en redacteur van De Nederlandsche Spectator. Hij is van deftige 

familie. Ook daardoor kan Nol zich nooit volkomen thuis voelen in toneelkringen. 

Wanneer de gele toneelspelerswagen, een soort omnibus, de troep aan het 

station gaat afhalen om de spelers naar de Plantage te brengen, stapt hij er niet 

in maar gaat te voet. Hij vindt het een vernedering om in de gele koets door 

Amsterdam te rijden. Croiset is vroeger wachtmeester geweest bij de huzaren. 

Diens manieren zijn nog altijd die van een militair. De beide neven dineren 

gewoonlijk in een particulier huis op de Oudezijds Achterburgwal, waar juffrouw 

IJsselman hun degelijke kost geeft. Erens zal zich nu en dan bij hen aansluiten. 

Het diner kost maar een gulden. Omdat het geen openbaar restaurant is, maar 

door mejuffrouw IJsselman slechts enkele diners worden verstrekt, is zo’n 

samenkomst altijd rustgevend en gezellig. Geen rumoer om hen heen, geen 

kelners die geroepen moeten worden of die fooien begeren; genoeglijk, stil en 

niet duur wordt daar gegeten.2        

 Met de nog maar juist 19-jarige Alberdingk Thijm raakt Erens snel werkelijk 

intiem bevriend. De tweede oktober 1875 staat hem nog helder voor ogen. Toen 

kwam de jonge Thijm de eetzaal van Rolduc binnenschuiven. ‘Het zoontje van 

professor Alberdingk Thijm’ werd al gauw om de beroemdheid van zijn vader 

door iedereen op Rolduc gekend. Hij was toen een klein jongetje met bleke 

wangen en een groot hoofd; hij droeg een brede, witte, liggende kraag, herinnert 

                                                           
2 Van Deyssel 1927(b): 138; Prick 1958: 556, 569; Prick 1964: 134; Prick 1968: 44; Winkels 

1985: 168; Erens 1989: 226, 279-281, 432, 433; Prick 1997: 448; De Groot 2003: 44. Alle 

edities van Vervlogen jaren spellen de naam van de gastvrouw als Ysselman. De Burgerlijke 

Stand van Amsterdam kent echter geen inwoonster van die naam in de periode 1880-

1890. Wel zijn er dan diverse inwoners IJsselman, reden waarom ik die spelling hier 

overneem. Een Dirkje IJsselman, geboren op 10 februari 1866 te Hengelo, woonde 

toentertijd op het adres Oudezijds Achterburgwal 91. Waarschijnlijk was zij de 

gewaardeerde kok (https://www.wiewaswie.nl, bezocht op 18 oktober 2019). 

http://www.wiewaswie.nl/
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Erens zich.3 Hij kent deze neef van architect Cuypers ook al als Van Deyssel, 

dankzij diens stukken over Franse literatuur in De Amsterdammer, die hij in Parijs 

heeft gelezen. Die hebben hem niet erg geïmponeerd, omdat Van Deyssel hém 

niets nieuws leerde; maar voor het Hollandse publiek acht Erens dat dozijn 

publicaties, onder meer over de ook door hemzelf, in Minerva, besproken Pot-

Bouille 4  en L’Évangéliste, 5  van groot belang. Zij brachten mededelingen en 

inzichten die aan de Hollandse lezerskring nog onbekend waren. Een 

kennismaking met ‘Van Deyssel’ is Erens dus welkom, want hij ziet in hem de 

voortzetter en verbeteraar van het werk van Jan ten Brink. Van Deyssel op zijn 

beurt valt voor de reserve en de fijnheid van de zeven jaar oudere Erens, die hij 

op Rolduc nooit bewust heeft waargenomen. Hem treft de stille, bijzondere, 

grote hoffelijkheid waarmee diens gelaatsuitdrukking te kennen geeft dat hij 

geniet van het gezelschap waarin hij zich geplaatst ziet en van de woorden die 

tot hem worden gericht. 6  Hij vindt hem klein – Erens meet één meter, zes 

decimeter, vier centimeter en twee millimeter, volgens het ‘Signalement’ dat in 

1881 te Parijs wordt opgesteld wanneer hij zich daar de eerste maal vestigt.7 

Daarbij oogt hij ‘verbazend mager’ en Van Deyssel merkt ook op dat Erens al 

zowat helemaal door zijn dunne haar is heengegroeid. Verder vallen hem de 

scherpe neus en kaken en Erens’ lorgnet op. Het is geen toeval dat de langste 

brief die Van Deyssel ooit schrijven zal, er een zal zijn aan het adres van Erens 

met als doel deze vriend te overreden terug te keren naar de hoofdstad – en 

daarmee ook naar hem.8         

 In een café waarvan hij zich later de naam niet meer herinnert leert Erens 

een andere vriend kennen van Van Deyssel, Frank van der Goes. Dat is in zijn 

ogen de meest echte Amsterdammer. Van der Goes neemt volop deel aan het 

politieke en sociale leven en heeft omgang met allerlei soort van mensen, hoog 

                                                           
3 Borgers 1957(b): 1361; Prick 1964: 181; Erens 1989: 224. 
4  Aan Pot-Bouille wijdde Van Deyssel zelfs zijn eerste literaire beschouwing in De 

Amsterdammer; ‘Over het laatste werk van Zola’ werd gepubliceerd op 7 mei 1882 (Prick 

1997: 312; Slijper 2017: 53, 259). Hij toont daarin volgens Kemperink (1988: 24) ‘nog wat 

morele verontwaardiging ten opzichte van deze roman.’ 
5 Prick 1997: 319. 
6 Van Deyssel 1962(b): 651; Erens 1989: 225. 
7 AHL Documentatiemap HFA-004-0009A.  
8 Borgers 1957(b): 1363. Deze brief is integraal opgenomen in Prick 1997: 465-470. 
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en laag. In navolging van zijn reeds overleden vader is hij werkzaam als 

assuradeur. Hij verloor ook al een jongere broer. Dikwijls zit Erens bij hem op de 

studeerkamer in zijn ouderlijk huis aan de Prinsengracht. Hij kan er de klokslagen 

van de Westertoren horen. Als afstammeling van een oud geslacht kan de 

gastheer zijn stamboom eeuwen terugvoeren. Erens hoort hem daarbij de 

vijftiende-eeuwse schilder Hugo van der Goes noemen. Wanneer ze op een keer 

bespreken welk pseudoniem Van der Goes zal gaan kiezen voor een publicatie, 

haalt die een perkamenten foliant voor de dag, waarin de genealogie van zijn 

familie is opgetekend. Samen gaan ze de namen na die daarin voorkomen. Er 

blijkt zowaar een achttiende-eeuwse Erens tussen te staan. Van der Goes wijst 

op de naam Hack van Outheusden. Omdat daarin een mooie klank zit, stelt Erens 

voor, dat hij die dan maar moet kiezen en zo heeft zijn vriend later enkele 

stukken in De Nieuwe Gids onder deze naam gepubliceerd.   

 Van der Goes woont samen met zijn moeder en soms gaan de twee 

vrienden met haar en met een van Van der Goes’ zusters beneden zitten praten 

in een gezellige, ouderwetse kamer, die uitziet op een binnenplaats. De jonge 

aristocraat geeft één keer in de week onbezoldigd declamatieles op de 

toneelschool. Die kan volgens hem wel wat hulp gebruiken; in zijn ogen is het 

met de toneelopleiding maar slecht gesteld. Vanaf 1878 schrijft hij 

toneelrecensies, een nieuw journalistiek genre, en hij staat bekend om zijn 

scherpe oordeel. Erens vergezelt hem regelmatig en leert zo ook wat 

toneelstudenten kennen. De studenten van vrouwelijke kunne kunnen op zijn 

bijzondere belangstelling rekenen. Zo zijn daar de aantrekkelijke Aleida 

Roelofsen, een geboren Roermondse nota bene, en Alida Klein met haar fraaie, 

bleke handen en de wel heel ‘aardige’ Josephine Spoor. De zeventienjarige Anna 

Beukers mag er ook wezen en die zegt dan ook nog eens op memorabele wijze 

de kerkerscène uit Faust op. Alle vier zullen ze het nog ver brengen op de 

planken.9 

Op 18 november volgt het door Erens al maanden nagestreefde debuut in De 

Amsterdammer. In ‘Eene vergissing’ deelt hij mee dat De Gids de tweede druk 

van Dans les brandes van Maurice Rollinat ten onrechte als een nieuwe bundel 

                                                           
9 Meijer 1959: 219; Erens 1989: 143, 215-218, 394, 418; Blom 2012: 15, 16, 22, 26, 27, 29, 

31, 49, 52, 53; Slijper 2012: 138, 139; Janzen en Oerlemans 2017: 122, 146, 147; 

Mededeling Justine en Ton Erens. 
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na Les Névroses heeft bestempeld. Hij kent Rollinat persoonlijk, dat heeft hij De 

Koo al in zijn sollicitatiebrief gemeld, en hij deelt het hier mee aan de lezers. Uit 

eerste hand kan Erens hen laten weten dat Rollinat, anders dan De Gids stelt, 

zeker niet van plan is zijn koers te wijzigen – we zagen al hoezeer hij met die 

verwachting de plank misslaat.         

 Rollinat is volgens Erens een van de weinige talentvolle leerlingen in de 

door Baudelaire gestichte school van de ontuchtspoëzie, de ‘poesie du vice’. Zij 

bekennen vertegenwoordigers te zijn van een vervaltijdperk. Wat zij verwoorden 

zijn psychologische toestanden. Daarin bestaat er voor hen niet zoiets als een 

ziekelijke geestestoestand. Erens noemt dat de ‘cardo questionis’, de kern van 

de zaak, het cruciale punt. Iedere geestestoestand is altijd een ‘normale’ 

geestestoestand, ook een geestestoestand die voor ongezond doorgaat. 

Geestestoestanden komen namelijk voort uit en zijn onderworpen aan de 

wetten van de associatie, van de ideeën en daarom is het onjuist in hun verband 

van ‘ziek’ te spreken, zo laat Erens het Bourget verklaren in een lang citaat uit 

diens Baudelaire-essay waarmee hij zijn bijdrage besluit.   

 In De Amsterdammer zal Erens zich in 1884 en 1885 buigen over 

Baudelaire, Daudet, Barrès en, naar aanleiding van zijn overlijden, over Victor 

Hugo. Deze bijdragen zijn belangwekkend omdat juist zij inzicht kunnen bieden 

in wat Erens in die beide jaren aan de contemporaine Franse literatuur precies 

waardeert of juist afwijst, wat hij aan literaire bagage uit Parijs heeft 

meegenomen en waarop hij vanaf zijn toetreding tot dat gezelschap in december 

1884 dus ook zijn mede-Tachtigers binnen Flanor kan hebben gewezen. Daar valt 

langs andere wegen weinig meer van aan de weet te komen.10   

 Zo expliciteren Flanors vergadernotulen slechts enkele keren en dan nog 

summier Erens’ inbreng waar het de Franse literatuur betreft. Het is in Vervlogen 

jaren dat hij zelf vertelt op welke schrijvers hij de aandacht van zijn medeleden 

binnen Flanor richtte – en dat zijn allereerst de door hem in De Amsterdammer 

besproken Baudelaire, Rollinat en Barrès, die hij aanvult met Moréas.11 ‘Doordat 

ik met deze drie laatsten persoonlijk bekend was, vestigde ik niet alleen de 

aandacht op hun werken, maar in ons [Flanors] samenzijn deelde ik mee van hun 

ideeën, hun richting in de literatuur,’ voegt hij als argumentatie toe. Dat hij, diep 

van binnen, grotere bewondering nog koesterde voor Lamartine en Hugo hield 

                                                           
10 De zeven bijdragen neem ik op in bijlage VI.  
11 Erens 1883: 4; Borgers 1957(b): 1361; Erens 1989: 189, 311, 350. 
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hij voor zich, want ‘de nieuwere tijd [eiste] andere geluiden.’ Welbewust waakt 

hij over zijn reputatie.           

Het blijkt nog niet mee te vallen om de rechtenstudie voort te zetten in wat Erens 

beschouwt als ‘een der schoonste steden van Europa.’ Te talrijk zijn in 

Amsterdam de afleidingen, niet in het minst op het amoureuze vlak. ‘Je devrais 

encore chercher une femme,’ ik zou nog een vrouw moeten zoeken, had hij al 

voor zijn komst naar Amsterdam opgetekend – en aan die missie heeft hij zich 

niet onttrokken.12 Ze volgen elkaar op, de ‘étoiles filantes’ – vallende sterren, zo 

bestempelt Erens de door hem bij toerbeurt beminden. Hij leidt een bruisend 

leven. Is het illustratief dat een in de nalatenschap van Van Deyssel aangetroffen 

opsomming van in deze periode genoten losbandigheden een stijgende lijn van 

excessen toont die na onder meer sigaren, tabak, chablis, champagne, cognac en 

bierfuif eindigt met Erens?13 ‘Er is beweging en schittering in die vensters met 

hun fonkelende flessen en het rumoert en zingt en neuriet om u heen; het 

stofferig waaien der gouden glanzen, de breed-rode handen en de hangende 

rode lippen der dansende meiden, het vliegen hunner rokken in de wervelende 

draai, zij zijn schoon,’ noteert Erens over het hoofdstedelijke uitgaansleven.14 De 

schrijfster Henriëtte Mooy (1890-1974) correspondeert later met hem over zijn 

werk en komt zo te weten dat hij reflecteert op zijn wilde studententijd in het 

prozagedicht ‘De Profundis’ (1912). Mooy citeert daaruit onder meer de regels 

‘Mijn oog was klaarte en moed en trots./Ik ging van kroeg naar kroeg,/dronk mij 

een roes’. In dezelfde tekst staan ook de – niet door Mooy aangehaalde, maar 

evenzeer openhartige – ontboezemingen ‘ik was jong en ik was te benijden’; ‘bij 

menig brandend vuur een graag geziene gast’; ‘’t gevecht was heet’ en ‘Ik zie de 

vrouwen in lange gewaden mij wenken gestadig met lieve gebaren’.15 Maar dat 

alles knaagt aan zijn geweten. Begin december zet hij er voor het moment dan 

toch een punt achter. Met een avond oesters eten in het bijzijn van Van Deyssel, 

die hij intussen om zijn ‘gerol’, zijn liederlijke uitgaansgedrag, beschouwt als de 

                                                           
12 Frans Erens-archief Fokas Holthuis te Den Haag, cahier 3; Erens 1900(e): 5; Munnichs 

1950: 69; Prick 1964: 135; Erens 1989: 222, 345; Prick 1997: 460; Van der Weij 1997: 85. 
13 Meijer 1959: 238; Prick 1987: 217; Vergeer 1990: 28, 98; Prick 1997: 465. Fens 1989 lijkt 

deze fase bij Erens over het hoofd te zien, wanneer hij stelt: ‘Erens lijkt geen jonge jaren 

te hebben gehad […] hij is het type van de puer senex […] het grijze kind.’  
14 Erens 1900(e): 5; Van der Weij 1997: 85. 
15 Erens 1912: 260, 261, 263; Mooy 1967: 94. 
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meest ontaarde van alle ontaarde Amsterdammers, besluit Erens zijn 

betrekkelijk korte entree in Amsterdam. Hij keert terug thuis op De Kamp en zal 

pas weer in september 1884 een nieuwe poging wagen in de hoofdstad, waartoe 

het om zijn terugkomst smekende epistel van Van Deyssel vermoedelijk zal 

hebben bijgedragen.         

 Het is ook Van Deyssel, die op 20 januari 1884 spontaan een briefwisseling 

met hem begint. Van Deyssel is, zo meldt hij in die eerste brief, benieuwd naar 

hoe het Erens afgaat daar zo ver weg en hij informeert naar de goddelijke natuur, 

de ‘hemelse, onafzienbare gezichtseinders’, de ‘dichte en golvende en wuivende 

wouden’ van het ook hem welbekende Zuid-Limburgse land. Hij leeft er het leven 

van een kluizenaar, klaagt Erens in zijn antwoordbrief. En dan nog niet eens een 

kluizenaar die zulke aangename bekoringen krijgt aangeboden als de heilige 

Antonius. Hij doelt waarschijnlijk op La tentation de Saint Antoine, de in 1874 

verschenen vertelling van Flaubert. Daarin wordt de Heilige Antonius (-Abt, 251-

356) in de verleiding gebracht door onder meer de Koningin van S(h)eba om zijn 

leven in afzondering op te geven. Félicien Rops vat het verhaal in 1878 samen op 

een gelijknamig doek, waarop Antonius zich geconfronteerd ziet met gekruisigd, 

voluptueus vrouwelijk naakt. Niet uit te sluiten valt dat Erens (ook) daarnaar 

verwijst.16 ‘L’amour? Banale ivresse!’17 jammert hij verder. Toch is het in deze 

periode zeker niet alleen kommer en kwel. Hij onderhoudt bijvoorbeeld ook 

briefcontact met Frank van der Goes, aan wie hij begin februari 1884 twee 

opstellen van Barrès stuurt. Hij hoopt die te kunnen plaatsen in De 

Amsterdammer, maar De Koo houdt de boot vooralsnog af.18    

 Op 30 maart heeft Erens drie dolle carnavalsdagen in Keulen achter de rug, 

die hem ‘geruime tijd van het spoor’ hebben gebracht. Hij genoot daar onder de 

schuilnaam ‘Herr Landschaftsmaler Bosboom aus Holland’19 van een ‘dolzinnige, 

pretzieke, vreugdedronken menigte,’ zo laat hij Van Deyssel weten. Die heeft 

echt wat gemist; hij had daar heel wat nieuwe sensaties kunnen opdoen, meent 

Erens, en: ‘Oportet aliquando perturbari!’, het is verstandig af en toe eens uit de 

                                                           
16 Erens 1921(j): 2; Vergeer 1990: 12; Prick 1997: 473. 
17 De liefde? Afgezaagde bedwelming!  
18 Borgers 1957(b): 1362; Prick 1964: 135; Prick 1987: 216-218; Prick 1997: 459. 
19  De door Erens aan de werkelijkheid ontleende Haagse schilder Johannes Bosboom 

(1817-1891), echtgenoot van de schrijfster A.L.G. Bosboom-Toussaint, stond bekend om 

zijn weergaven van … kerkinterieurs (Bionda en Blotkamp 1991: 123-125). 
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band te springen. Nu is er weer niets dan stilte om hem heen. Hij gaat elke dag 

na, hoeveel de bladeren aan de bomen gegroeid zijn, verwacht met ongeduld de 

eerste zwaluw, telt hoeveel nachten er nog moeten verlopen voordat hij weer 

de nachtegaal zal horen en gaat met de kippen op stok. Behalve brieven sturen 

de vrienden elkaar ook boeken toe. Zo ontvangt Erens van Van Deyssel onder 

meer Une Vie (Een leven) van Maupassant te leen, dat hem veel leesgenot 

schenkt.20            

 Eind april heeft Erens succes bij De Koo met een exposé over Baudelaire, 

dat wel in De Amsterdammer verschijnt.21 Hij had de Franse dichter al genoemd 

in zijn in april 1883 in Minerva verschenen eerste artikel over Rollinat en in zijn 

in hoofdzaak over dezelfde Rollinat handelende debuut in De Amsterdammer. 

Ditmaal stelt hij de schrijver van Les Fleurs du Mal centraal.    

 Erens opent het eerste deel van zijn tweeluik22 met het tonen van begrip 

voor de onbekendheid van Baudelaire in Nederland. In Duitsland is die er 

evenzeer, relativeert hij de Nederlandse onkunde. Het geletterd publiek kan zich 

niet uitsluitend met de ontwikkelingen in Frankrijk bezighouden; er verschijnt nu 

eenmaal zoveel literatuur, behalve in Nederland en Frankrijk ook nog in 

Duitsland en Engeland. Het verschil in zeden is een bijkomende reden. Die maakt 

het Nederlandse publiek blind voor de in de nieuwe Franse literatuur 

geschilderde nuances van het Franse leven, juist nu het specifieke ‘milieu’ waarin 

een handeling speelt van bijzaak hoofdzaak is geworden. Toch acht hij het van 

belang dat de Nederlandse lezer Baudelaire leert kennen. De lectuur van diens 

dichtbundel kan ‘een blijvende en vruchtbare herinnering’ schenken. Hij neemt 

zijn lezer dan ook mee op een tocht ‘in een roeibootje om die nog maagdelijke 

boorden te gaan bezichtigen’ – waarbij hij voor zijn beeldspraak rijkelijk put uit 

het voorwoord van Gautier. De ‘slangenaard’ van Baudelaires gedichten, een 

vergelijking van hun raadselachtigheid met die van een Sphinx, de bloemen 

waaruit vergif druipt: het zijn beelden die uit Gautiers koker komen. Aan Gautier, 

die hij, anders dan Bourget, nergens met naam noemt, ontleent Erens verder de 

in deze gedichten niet toevallige afwezigheid van het Parijs omringende 

platteland en de door Baudelaire gethematiseerde tegenstelling tussen spleen 

                                                           
20 Prick 1964: 135, 136; Prick 1986: 88, 89; Prick 1987: 220; Prick 1997: 473.  
21 Prick 1986: 10, 104. De volledige tekst neem ik op in bijlage VI. 
22 De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland. Zondag 27 April, nummer 357, 1884, 4, 

5. 
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en ideaal. Uit Bourgets opstel citeert en vertaalt hij een hele passage, die de lezer 

van de waarde van decadente literatuur à la Fleurs du Mal moet overtuigen. 

Moge die ook de tand des tijds niet doorstaan, van belang is slechts dat zij de 

huidige lezer genot weet te schenken, spreekt Erens Bourget na.              

 Erens poogt de aard van Baudelaire te verklaren. Voor hem personifieert 

Baudelaire de moderne mens, de mens van na Voltaire. Die mens heeft onder 

invloed van de Verlichtingsfilosoof het geloof in de hemel verloren.23 Voor hem 

is er daardoor geen morgen, alleen nog vandaag. Geketend en geknecht door de 

grenzen die de rede hem stelt, miskent die mens zijn diepste drijfveren, gaat hij 

gebukt onder zijn eigen nietigheid en streeft hij daardoor ook niet meer naar het 

hogere, naar het hemelse, maar toont hij zich tevreden met het lage aardse dat 

hij in zijn onmiddellijke nabijheid aantreft. Dit kan de katholiek Erens hebben 

aangesproken: wie verstand niet paart aan geloof, kan nooit hoog reiken. 

 Het tweede deel van zijn verhandeling24 opent Erens met de positionering 

van Baudelaire in het milieu van Parijs. In die stad en nergens anders kan de 

eenling die een nieuwe kunstvorm weet te scheppen tot wasdom komen, 

spreekt Erens de naar hij meent ‘bekwaamste onzer hedendaagse penvoerders’ 

Huet na. Overal elders zou hij verstikt worden door de vooroordelen van de 

massa. Erens vervlecht ook zijn eigen, positieve indruk van Parijs in zijn tekst: de 

door hem gewaardeerde, grotere vrijheid voor iedereen die deze stad volgens 

hem biedt en die het leven daardoor, zoals hij hier neerschrijft, ‘zijn fortissimo’, 

‘zijn meest intensieve kracht’ doet bereiken. En toch bestond men het 

uitgerekend daar om Baudelaire voor de rechter te brengen in verband met het 

schenden van de goede zeden. De rechtszaak is achteraf gezien een zegen 

geweest voor de schrijver; betere reclame is immers niet denkbaar, stelt Erens. 

Des te nieuwsgieriger zou het publiek worden en des te ontvankelijker ook voor 

zijn gedachten. Daarop volgt een samenvatting van Bourgets paragraaf over de 

liefde in het werk van Baudelaire, die Erens afzet tegen een historische 

                                                           
23  Voltaire (pseudoniem van François-Marie Arouet Le Jeune, 1694-1778) was als 

Verlichtingsfilosoof tegen geloofsfanatisme. Met Candide (1759) leverde hij een satire op 

de optimistische levensfilosofie van de Duitser Leibniz. Die had gesteld dat God de best 

mogelijke wereld had geschapen. Candide onderstreept daarentegen de 

onsamenhangendheid van de wereld en de absurditeit van het leven. Het boek drijft de 

spot met Leibniz’ godsidee (Schuerewegen en Smeets 2007: 59, 61, 62).  
24 De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland. Zondag 4 Mei, nummer 358, 1884, 4, 5. 
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ontwikkeling van de liefde in de literatuur, te beginnen bij Petrarca. Baudelaires 

poëzie komt niet uit het hart, maar uit de geest en richt zich tot de geest, niet 

tot het hart, van de lezer om hem als wegwijzer te dienen in het doolhof van de 

hartstochten, concludeert Erens in navolging van Bourget. Dat is meteen ook zijn 

achilleshiel, betoogt Erens in lijn met de ‘fout’ die hij eerder bij Baudelaires 

navolger Rollinat aanstipte. De hoogste poëzie mag volgens Erens, hij herhaalt 

zichzelf, die poëzie heten, waarin het hart en de geest harmonisch samengaan; 

dat is in zijn optiek bij Shakespeare bij uitnemendheid het geval. Waar er bij een 

dichter als De Musset25 sprake is van poëzie die nagenoeg alleen uit het hart 

vloeit, is er bij Baudelaire alleen sprake van uitingen van beredeneerde wellust. 

 Puttend uit zijn eigen indrukken weet Erens dat de geperverteerden uit 

Baudelaires gedichten allerminst fantasiegestalten zijn: hij heeft ze zelf gezien in 

de vroege Parijse morgen, wanneer zij zich geradbraakt door de genietingen van 

de voorbije nacht naar hun huizen slepen. Bourget haast woordelijk volgend stipt 

Erens nog Baudelaires voorliefde voor geuren aan, zijn aanhaken bij de uit opium 

en hasj voortkomende sensaties van Thomas de Quincey – die voor Baudelaire 

naast Poe een belangrijke inspiratiebron was – en het feit dat de bundel een 

hechte compositie kent die berust op een vooropgezet plan. Zij zou het 

pessimisme van de dichter moeten beklemtonen. Van de negen gedichten die 

Erens aanbeveelt, zijn er drie afkomstig uit Bourgets essay26 en twee uit Gautiers 

voorwoord.27          

 De in Baudelaires gedichten opgevoerde personages zijn van alle wateren 

gewassen. Mag de bundel daarom onzedelijk heten, vraagt Erens zich af, om tot 

de conclusie te komen: ‘Wij kunnen daarop gerust antwoorden: Neen.’ Wat 

Baudelaire de lezer volgens hem toont is de ijdelheid van de mens die niets 

anders wil dan steeds weer nieuwe vormen van genot, ‘des plaisirs nouveaux’, 

ontdekken. Hij kent het frisse natuurkind, het onbedorven meisje en ook de 

                                                           
25 Alfred de Musset (1810-1857), Frans dichter, een van de belangrijkste 

vertegenwoordigers van de Franse Romantiek, wiens werken worden gekenmerkt door 

een lyrisch-weemoedige stemming om het tragische einde van elke liefdesbetrekking (Praz 

1990: 129). 
26 ‘Madrigal triste’ en ‘Une Martyre’ ter illustratie van Baudelaires ‘opvatting der liefde’ en 

‘Le crépuscule du matin’ met het oog op diens portret van Parijse geperverteerden.  
27 ‘L’invitation au voyage’ nogmaals ter illustratie van Baudelaires ‘opvatting der liefde’ en 

‘Rêve parisien’ als voorbeeld bij de door Baudelaire beschreven visioenen. 
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klassieke Griekse schoonheid maar die voldoen hem niet meer; 

onweerstaanbaar wordt hij voortgedreven naar extravagantere schoonheden. 

Wanneer deze mens alle denkbare genoegens heeft genoten, komen opiaten in 

het spel, louter om nog weer nieuwe ervaringen te beleven. Ook die voeren 

alleen tot nieuwe verveling. Voor de mens die zijn leven zo inricht, komt de dood 

als een verlossing, want slechts de dood kan die mens nog iets nieuws bieden, 

hetzij in een hemel, hetzij in een hel. Baudelaire kent de gebaande paden, weet 

wat gebruikelijk en gewenst is en schetst desondanks bewust de daarvan 

afwijkende paden, besluit Erens. Hij concludeert dat de bundel daarmee ‘een 

bekentenis, dichterlijker, ik zal niet zeggen genialer, dan die van Rousseau’28 mag 

heten. 29  De in de tekst terloops geroemde Huet feliciteert Erens met het 

tweedelige opstel, hij heeft dat ‘met veel genoegen gelezen.’30 

 

                                                           
28 Rousseau (1712-1778) schreef tussen 1765 en 1770 zijn autobiografie Confessions 

(Bekentenissen), waarvan de titel verwijst naar de Confessiones van kerkvader Augustinus. 

Rousseaus boek is een zelfanalyse en zelfrechtvaardiging. De centrale boodschap ervan 

luidt dat elk mens uniek is en het recht heeft zijn zieleroerselen openbaar te maken, zijn 

individualiteit te claimen. Ook stelt Rousseau dat de mens van oorsprong goed is, maar 

slecht is gemaakt door ontwikkelingen in de maatschappij. Hij verheerlijkt de bon sauvage, 

de primitieve, onbezoedelde mens en gelooft niet in een voortdurende vooruitgang. De 

Franse romantici waren voor deze gedachten geporteerd en ze lijken ook bij Baudelaire 

een rol te hebben gespeeld (Schuerewegen en Smeets 2007: 68-71, 77). 
29 Bourget 1881: 398-416; De Smaele 1934: 22; Baudelaire 1949: 14, 23, 25, 27, 38, 40-42, 

58, 64, 69, 70, 80, 81, 97, 98, 100-102, 182, 190, 200-203, 265, 314, 338, 339; Decaunes 

1952: 10-12, 17, 18, 29, 32, 195-206; Rodenko 1957-1958: 207; Bernard 1959: 105, 108; 

Harskamp 1991(g): 90; Baudelaire 1995(b): 443, 445, 460, 463, 489, 491, 493, 494, 501; 

Van Halsema 1995: 83-86; Doorman 2004: 59.  
30 Borgers 1957(b): 1362. Waar De Smaele de toon van Erens in diens tegen De Mont 

gerichte Rollinat-artikel nog afkeurde, oordeelt hij positief over Erens’ Baudelairetweeluik. 

Dat is volgens hem ‘een waardige en vrij diepgaande studie’, die men ‘zeer verdienstelijk’ 

mag noemen, zeker gelet op het vroege moment van verschijnen. Hij noemt Erens hierom 

‘een onbevooroordeeld criticus’ en ‘een man van goede smaak’ (De Smaele 1934: 63, 66, 

67). Van Halsema lijkt het vooral te waarderen als resumé van Gautier en Bourget. Voor 

hem blijft het ongewis of Erens de gedichten zelf heeft gelezen en geanalyseerd [sic!] 

(1995: 71, 84-86). 
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Op 10 augustus is Erens opnieuw present in De Amsterdammer met een 

uiteenzetting over Sapho, het nieuwste boek van Daudet.31 De hoofdpersoon, de 

student Jean Gaussin heeft gebroken met zijn bruid ter wille van de oudere, 

lichtzinnige Fanny Legrand. Zij verdiende eerder de kost bij de beeldhouwer 

Caoudal als model voor diens creatie ‘Sapho’ – vandaar de titel. Aan het einde 

van zijn studie gekomen, is Gaussin helemaal in haar ban geraakt. Hij wil met 

haar naar Peru reizen om daar op een consulaat te gaan werken, maar zij besluit 

op de valreep hem niet te vergezellen. In zijn eentje vaart Gaussin aan het slot 

zijn toekomst tegemoet en Erens voorziet dat die niet anders dan diepongelukkig 

kan zijn. Hij vindt dat geen bevredigende ontknoping. Liever had hij gezien dat 

Gaussin ‘bij de ingang zijner carrière’ met Fanny had gebroken om een nieuw 

leven te beginnen ‘aan de arm van het meisje zijner keuze.’ Daudet lijkt volgens 

Erens jonge, onervaren lezers die zich voor het eerst naar Parijs begeven te willen 

waarschuwen voor de daar welig tierende ‘faux ménages’ of ‘collages’, waarvan 

sprake was wanneer een jongeman aan een meisje of vrouw van lagere stand 

bleef plakken. Al in een exprestrein komend uit Calais, Marseille, Brussel of – die 

plaats lijkt Erens niet willekeurig te hebben gekozen – Keulen biedt zich 

‘somtijds’ de gelegenheid aan ‘om in die valstrikken te lopen’ wanneer je in de 

coupé naast een ‘elegante buurvrouw’ komt te zitten.     

 Erens stuurt ook dit opstel samen met een Franse vertaling op naar Daudet 

en die bedankt de netwerker voor ‘la délicate et subtile étude’, de verfijnde en 

scherpzinnige studie. Van Deyssel oordeelt in een al op 11 augustus gedateerde 

brief niet positief over de roman. Erens zwaait het boek in zijn ogen te veel lof 

toe. Hij vindt het maar gewoontjes en minder dan Daudets eerdere werken, 

zeker niet ‘de vrucht van een tot volle rijpheid gekomen talent.’ Maar Erens had, 

anders dan Van Deyssel, ooit in precies zo’n exprestrein gezeten. Vervolgens had 

hij in Parijs de nodige vrouwen in ogenschouw genomen; we herinneren ons de 

beeldschone Berthe, voor wie op grond van de overlevering zou gelden wat 

Erens noteert over de Parijse vrouwen: ‘getooid met een toverachtige onschuld 

welke zij niet meer bezitten.’ Vrouwen vormen, Erens schrijft het letterlijk zo 

neer, ‘de meest gevaarlijke klip’ in het Parijse meer, ‘waarop menigeen zijn schip 

laat stranden, terwijl anderen deerlijk gehavend de overzijde bereiken.’ Zo 

lovend over Daudets nieuwste boek als Van Deyssel het doet voorkomen is Erens 

                                                           
31 De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland. Zondag 10 Augustus, nummer 372, 1884, 

6, 7. 
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ook niet: nog afgezien van het hem teleurstellende slot vindt hij dat de schrijver 

er geen nieuwe zijde van zijn talent in heeft geopenbaard.     

 Van Deyssel kampte met een zeker lichamelijk ongemak dat hem mogelijk 

van al te nauwkeurig lezen had weerhouden. Hij maakt in dezelfde brief 

omstandig melding van zijn ‘gerol’, dat hijzelf ‘sjouwen’ noemt: ‘Van enigszins 

serieuze liefdesrelaties was […] geen kwestie. Hoereren voor en hoereren na, 

alle mogelijke kasten werden afgelopen.’ Hij heeft zich met een stel vrienden 

‘bezopen aan zware wijn’ om daarna nog maar weer een lichtekooi op te zoeken 

en zich gezien zijn kennelijke staat daarbij ‘vreselijk te forceren’. ‘Mijn jongeheer 

ziet er uit als een dikke vuurrode glimmende beulingworst,’ krijgt kluizenaar 

Erens te lezen.          

 ‘Banale ivresse’ mag heel die amour dan wel zijn en hij mag zopas nog zo 

lelijk hebben afgegeven op de dames, nú raapt de brieflezende intimus zich toch 

maar eens bijeen en keert na de zomer alsnog terug naar het verhitte 

Amsterdam. Ditmaal vestigt hij zich op de Plantage Badlaan, op nummer 4. Een 

mevrouw Geytenbeek is daar zijn hospita. Zij blijkt al aanstonds moederlijke 

gevoelens te koesteren voor haar gast, die het daar behoorlijk benauwd van 

krijgt. Met Biederlack hervat hij de jacht op een femme. ‘Soms vangen zij bot, 

soms een bakvisje, waarvan het vlees gewillig is maar de geest zwak,’ noteert 

Van der Goes over zijn ‘dezer dagen zeer onrustige’ vrienden. Bij Erens heeft alle 

opwinding tot gevolg dat hij ‘wat meer, wat duidelijker en wat luider’ is gaan 

spreken, constateert Van der Goes.32 De teruggekeerde vriend maakt er een 

gewoonte van om na zijn zwerftochten, soms nog zelfs rond middernacht, bij 

Van Deyssel op diens adres Nieuwezijds Voorburgwal 161 aan te bellen. Daar kan 

hij zich dan, kouwelijk als hij is, voorovergebogen, met de armen op de knieën, 

warmen aan de kachel en met hem filosoferen over interpersoonlijke relaties en 

de aard van ware vriendschap. Ook stelt hij de oprichting van een weekbrochure 

voor, waarvan hij de titel ontleent aan het in Parijs niet van de grond gekomen 

De salamander. Ofschoon dat ook ditmaal bij een voorstel blijft, voelt Van 

Deyssel zich na elke met Erens doorgebrachte avond ‘beter, sterker, ambitieuzer, 

en wijsgeeriger en artístisch vooruit-gegaan.’     

 Op 9 december introduceert hij Erens bij Flanor. De naar een pseudoniem 

                                                           
32 Borgers 1957(b): 1362; Rouré 1982: foto 21, 229-231; Prick 1987: 223, 226; Daudet 

1994: 1151-1153, 1156, 1172; Dufief 1997: 217, 432, 433, 636; Prick 1997: 478.  
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van Vosmaer 33  vernoemde, niet aan het Amsterdamse studentencorps 

verbonden vereniging brengt oudere en jongere letterkundig geïnteresseerden 

bij elkaar om samen te lezen, te declameren en te discussiëren. Op de 

oprichtingsvergadering, op 14 juni 1881, bevinden Van der Goes, Paap, Kloos en 

Van Eeden zich onder de zestien aanwezigen. Dit jaar 1884 wordt ook Verwey 

lid, evenals Willem Doorenbos, de door Van der Goes bij het gezelschap 

geïntroduceerde Amsterdamse H.B.S.-leraar in aardrijkskunde, geschiedenis en 

klassieke talen van wie enkele van de jongeren nog lessen gevolgd hadden. 

Erens’ toetreding brengt dankzij zijn vertrouwdheid met de oude en nieuwe 

literaturen en zijn verkwikkende conversatie nieuw elan in de groep. ‘Hij kende 

de Parijse literaire milieus, waarvoor sommigen onzer te Amsterdam zich niet 

weinig interesseerden. […] Zijn toetreding tot de Amsterdamse letterkundige 

groep bracht daarin dus een zeer markant element en verhoogde er bijzonder 

de waarde van,’ licht Van Deyssel toe. Zo’n markant, waardeverhogend element 

is hard nodig, want Flanor is op dat ogenblik een tamelijk zieltogend gezelschap. 

Bij vergaderingen is men slechts met een handvol getrouwen, nieuwkomer Erens 

meegerekend, en de eerste tijd blijft dat nog zo.34      

Het is ook weer in De Amsterdammer, nog op de valreep van het jaar, op 21 en 

28 december, dat Erens, na Baudelaire, ditmaal Barrès introduceert in 

Nederland. Barrès strijdt samen met Victor-Émile Michelet in een soort 

‘keurbende’ binnen ‘Zola’s troepen’, zo presenteert Erens zijn Parijse vriend. 

Barrès en Michelet schrijven volgens hem eleganter dan Zola. Erens noemt 

Barrès ‘die atlas, welke de wereldbol van een tijdschrift alléén durfde tillen.’ Hij 

richt zich dan op Barrès’ tijdschrift – Les Taches d’encre (De inktvlekken) – en 

roemt het daarin verschenen artikel ‘La folie de Charles Baudelaire’ (De waanzin 

                                                           
33 Achter ‘Flanor’ gingen in totaal drie schrijvers schuil: voor Vosmaer had Gerard Keller 

zich van dat pseudoniem bediend, na het overlijden van Vosmaer in 1888 zou P.A.M. Boele 

van Hensbroek deze schuilnaam gaan voeren (Cornelissen 2001: 48). 
34  Mendes da Costa 1925: 511, 512, 524, 525; Van Deyssel 1927; Kloos 1929(c): 710; 

Uyldert 1948: 181; ’s-Gravesande 1956: 12-14; Van Deyssel 1962(b): 648; Prick 1964: 137, 

195; Looijen 1977: 12; Van Deyssel 1986: 355; Kloos 1986: 115-124, 132, 133, 309; Bijl de 

Vroe 1987: 119; Erens 1989: 186; Luger 1997: 221, 233; Prick 1997: 459, 472; Fontijn 1999: 

156; Cornelissen 2001: 23; De Groot 2003: 24; Prick 2003: 64; Van den Berg en Couttenier 

2009: 573, 574; Blom 2012: 20, 32, 33, 35; Janzen en Oerlemans 2017: 62; Slijper 2017: 11, 

13; Honings en Jensen 2019: 323.  
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van Charles Baudelaire).35 Schreef hij in zijn debuutbijdrage nog dat Baudelaire 

slechts ‘enige talentvolle leerlingen’ zou hebben, ditmaal stelt Erens dat het 

baudelairisme diep zou hebben ingegrepen in de Franse letterkunde. ‘Menige 

inktkoker van het jonge Frankrijk is gevuld met het bloed van de dichter der 

Fleurs du Mal,’ poneert hij beeldend. Zelfbewust (of toch te bescheiden?) 

noteert hij dat niemand beter over Baudelaire schreef dan Barrès, zelfs Bourget 

niet, aan wie hij eerder nog wel zo schatplichtig was.    

 Barrès stelt zich ten doel in kaart te brengen wat Baudelaires zenuwen 

zozeer heeft kunnen doen spannen. Want het staat voor hem evenzeer als voor 

Bourget wel vast dat persoon en werk bij Baudelaire samenvallen. Hij beschouwt 

Baudelaires oeuvre als diens autobiografie.36 Baudelaire zou er op gebrand zijn 

geweest zijn publiek aldoor te verbazen. Daartoe knoopte hij aan bij Poe, die ‘les 

abîmes de conscience’, de afgronden van het geweten, had blootgelegd en van 

wie de esthetiek van Les Fleurs du Mal zou zijn afgekeken. Daarnaast zou 

Baudelaire aansluiting hebben gezocht bij de satanistische traditie van Joseph 

Delorme – het alter ego van Sainte-Beuve – en diens in 1829 gepubliceerde 

‘monstrueuses imaginations’, monsterlijke fantasieën. Die traditie zou worden 

voortgezet door de baudelairisten Mallarmé, Verlaine en Rollinat.   

 Veel lezers zouden geen begrip kunnen opbrengen voor Les Fleurs du Mal. 

Barrès vindt dat niet vreemd. Baudelaire geeft eenieders ongerustheden weer. 

In die spiegelfunctie zou de schoonheid van Les Fleurs du Mal schuilen. Maar je 

moet als lezer wel in de spiegel durven kijken. Zodra de huidige generatie van 

door het naderende einde van de eeuw ongerust geraakte lezers zal zijn 

verdwenen, zal Les Fleurs du Mal in vergetelheid raken, voorspelt Barrès. Nog 

leven zij echter en kunnen zij met recht beweren dat Baudelaire 

verbazingwekkend is en dat hij alleen door ‘imbéciles’ wordt verguisd. Ofschoon 

                                                           
35 Oorspronkelijk gepubliceerd in: Les Taches d’encre, 5 november 1884, pagina’s 3-26 en 

5 december 1884, pagina’s 21-34 (Goedegebuure 1987: 171). 
36 Barrès’ onbekendheid met de ware biografische achtergrond blijkt wanneer hij beweert 

dat Baudelaire op 31 augustus 1867 te Brussel zou zijn overleden, nadat hij al jaren niet 

meer tot werken in staat zou zijn geweest (Barrès 1926: 55). In werkelijkheid trof een 

beroerte hem in 1866 in Brussel; deze had een halfzijdige verlamming tot gevolg en 

ontnam hem zijn spraakvermogen. Nog ongeveer een jaar bracht Baudelaire, bij zijn volle 

verstand, in die toestand door in een Parijs’ sanatorium. Het was daar dat hij op de door 

Barrès genoemde datum overleed.  
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de titel een negatieve attitude ten aanzien van Baudelaires werk zou kunnen 

doen vermoeden, is daarvan bij Barrès dus geen sprake. Het zijn juist Baudelaires 

jonge volgelingen die van diens ‘waanzin’ spreken – in positieve zin.  

 Barrès poogt Baudelaires werkwijze uit te leggen. Het vaakst werkt 

Baudelaire met geassocieerde sensaties, de zogeheten ‘correspondances’. 

Daarmee bedoelt Barrès dat Baudelaires intuïtie hem de voor anderen 

onzichtbare verbindingen liet doorzien tussen zaken die ogenschijnlijk niets met 

elkaar te maken hebben. Alle jonge baudelairisten zouden plezier beleven aan 

deze onvermoede combinaties. Zij weten bijvoorbeeld met welke steen een 

zekere naam correspondeert: Charles met marmer, Émile met lazuursteen. Door 

zulke analogieën toe te passen kan een dichter iedere samenstelling uitdrukken 

en de sensaties weergeven zoals die zich aan hem openbaren. Het verstand staat 

hier buiten, het is een kwestie van gevoel. Voor wie vertrouwd is met deze 

associaties wordt de tegenstelling tussen vorm en inhoud tot een dwaasheid, 

meent Barrès. Gautier zou al hebben gesteld dat de woorden in zichzelf (als 

vorm) los van hun betekenis (inhoud) voor een dichter schoonheid en een eigen 

waarde vertegenwoordigen.37         

 Barrès doelt impliciet op het gedicht dat de symbolisten bijzonder 

aansprak, het sonnet ‘Correspondances’:      

La Nature est un temple où de vivants piliers 

Laissent parfois sortir de confuses paroles; 

L’homme y passe à travers des forêts de symboles 

Qui l’observent avec des regards familiers. 

Comme de longs échos qui de loin se confondent 

Dans une ténébreuse et profonde unité, 

Vaste comme la nuit et comme la clarté, 

Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. 

Il est des parfums frais comme des chairs d’enfants, 

Doux comme les hautbois, verts comme les prairies, 

— Et d’autres, corrompus, riches et triomphants, 

                                                           
37 Barrès 1926: 7-9, 13, 14, 21, 23, 24, 29-31, 35-39, 58, 61, 65-73, 78, 82, 84, 90, 91, 99, 

100, 102. 
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Ayant l’expansion des choses infinies, 

Comme l’ambre, le musc, le benjoin et l’encens, 

Qui chantent les transports de l’esprit et des sens.38 

Hier stelt Baudelaire de natuur voor als een tempel waarin al het geschapene tot 

de mens spreekt in een moeilijk verstaanbare symbolentaal. Die zegt iets over 

een andere, onzichtbare, metafysische wereld. De dichter kan deze 

symbolentaal proberen te duiden. De titel van dit gedicht doelt op analogieën 

tussen diverse regionen van de natuur, tussen natuur en kunst en tussen de 

verschillende sensaties. Bepaalde ‘correspondenties’, bijvoorbeeld die tussen 

klanken, kleuren en geuren, kunnen de weg wijzen naar een wereld van 

zuiverheid. Een klank kan Baudelaire doen denken aan een kleur, een kleur kan 

bij hem het idee oproepen van een melodie. In klank en kleur ziet hij 

mogelijkheden om ideeën te vertalen. De dingen zijn volgens hem altijd al tot 

uitdrukking gebracht door wederzijdse analogie; de wereld is geschapen als een 

complexe en ondeelbare totaliteit. Deze opvatting ontleende Baudelaire naar 

eigen zeggen aan de Zweedse filosoof en theoloog Swedenborg (1688-1772), 

wiens ideeën halverwege de negentiende eeuw gemeengoed waren. 

Swedenborg leerde hem dat alles: vorm, beweging, getal, kleur in het geestelijke 

zowel als in het natuurlijke betekenis draagt, wederzijds is, omkeerbaar, 

corresponderend. Volgens Swedenborg heeft elk woord een letterlijke en een 

figuurlijke betekenis. De letterlijke zin verwijst naar de aardse werkelijkheid, de 

figuurlijke naar de hemelse werkelijkheid. De romantici zagen het al als de taak 

van de dichter om deze overeenstemming of correspondentie tussen beneden- 

en bovenwereld te spiegelen in een gedicht. De originele wending die Baudelaire 

in ‘Correspondances’ geeft is dat juist geuren die ruiken naar bederf, die 

afkomstig lijken van bloemen van het Kwaad, hem tot de hoogste toppen van 

                                                           
38 De Natuur is een tempel met bezielde zuilen/die soms hun stemmen in verwarring op 

doen gaan;/de mens doorkruist dit woud waarin symbolen schuilen/die hem er met 

vertrouwde blikken gadeslaan.//Als langgerekte echo’s die van verre mengen/tot eenheid 

vol van duister en diepzinnigheid,/ontzaglijk als de nacht en als het zonnezengen,/zijn 

geuren, kleuren, klanken tot één zin herleid.//En zulke geuren zijn er, fris als 

kinderhuid,/mild klinkend als hobo’s en groen zoals de steppen,/en andere – bedorven, 

zat van winst en buit,//die onverholen van oneindigheden reppen –/waaronder amber, 

muskus, mirre, wierookwalmen,/die zins- en geestvervoering zingen in hun psalmen 

(Baudelaire 1995: 15). 
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verrukking brengen. Het is in de achtste regel dat hij het door Barrès beoogde 

principe lanceert van de synesthesie, de interferentie van zintuigelijke 

waarnemingen. Daarmee opent hij de nieuwe mogelijkheden om de taal te 

exploiteren. De eerdere beperkt- of eindigheid van de taal wordt door de 

toepassing van synesthesie een heel stuk onbeperkter, oneindiger.39            

Barrès buigt zich dan over de drie genoemde volgelingen. Mallarmé bereikt de 

verborgen hoeken van de menselijke geest. Hij weet een heel gedicht in een 

enkel vers te vatten, het tumult van zijn tijd in een enkel woord. Hoewel zijn 

vocabulaire eenvoudig is en elk deel van zijn zin helder, laat het geheel zich 

meestal niet begrijpen. Hij schept als het ware rebussen. Barrès noemt dit soort 

poëzie – voor zover bekend als eerste – ‘poésie symbolique’. Eenvoudiger is 

Verlaine. Hij schreef tranentrekkers die in de ogen van Barrès met Baudelaire 

niets hebben uit te staan, maar in de bundel Sagesse (Wijsheid, 1880) zou hij 

Baudelaires mystiek hebben benaderd. Verlaine is tot (het katholieke) geloof 

gekomen en getuigt daarvan in deze bundel. En dan was daar ineens op 

Montmartre de jonge dichter die als een groot treurspelacteur zijn verzen uit Les 

Névroses kwam voordragen: Rollinat. Bij alle gelijkenis van diens poëzie met die 

van Baudelaire zijn zij voor het overige twee totaal verschillende personen: 

Rollinat is een boer, Baudelaire een dandy, aldus Barrès, op wie het door Erens 

gememoreerde knappe uiterlijk van de jonge dichter blijkbaar geen indruk had 

gemaakt. Net als Erens – en trouwens net als De Guaïta – is Barrès van mening 

dat Rollinats manier van optreden groots is, maar dat zijn gedichten op papier 

niet dezelfde grootse indruk maken.       

 Baudelaire komt de eer toe dat hij de Franse taal heeft verrijkt met de 

verfijndste analyseprocedés en een nieuwe manier om de wereld te ervaren, 

resumeert Barrès. De lezer kan diens poëzie tot zich nemen als een koude 

douche: die geneest niet, maar verkwikt wel de geest en valt voor het bereiken 

van dat doel te verkiezen boven de tabak, de alcohol en de morfine waarmee 

                                                           
39 Erens 1927: 427, 428; Thon 1928: 144, 145; Rodenko 1957: 12; Dresden 1980: 22, 23, 

91, 141, 142; Riley 1995: 336; Van Halsema 1995: 74; Van Buuren en Jongeneel 1996: 33-

35; Van Zoest 1996: 4, 8; Van Boven en Kemperink 2006: 129, 130. Hierbij past de 

aanvulling dat er over ‘Correspondances’ meer interpretaties zijn ontwikkeld, die hier niet 

kunnen worden besproken – Dresden bespreekt ze in het openingshoofdstuk van zijn boek 

Symbolisme (1980: 11-40); ik beperk mij in deze passage tot enkele centrale noties in het 

gedicht.     
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men in de grote steden de gespannen geest zoekt af te leiden. Tot die slotsom 

komt Barrès – en hij herinnert daarmee aan wat Erens eerder al vaststelde aan 

de hand van Baudelaires ‘Une Charogne’.     

 Erens uit niettegenstaande dit alles in zijn artikel toch ook kritiek op 

Barrès’ tijdschrift. Barrès begint met een verantwoording, waarin hij stelt dat hij 

de onderneming alleen maar op poten zet om zichzelf bekendheid te 

verschaffen. Erens noemt dat een onhandigheid. In zijn tweede bijdrage over Les 

Taches d’encre noemt hij nog andere tekortkomingen. Zo schrijft Barrès een 

novelle waarvoor het hem echter aan zelfbeheersing en geduld lijkt te hebben 

ontbroken. Erens voorziet dat er van Barrès’ twee naturen – de dichter en de 

criticus – één het veld zal moeten ruimen. Hij stipt Barrès’ minder sympathieke 

kanten aan, de eigenschappen die later hun vriendschap zullen doen 

verwateren: Barrès’ eerzucht en zijn politieke ambitie, die volgens Erens 

onverenigbaar zijn met zijn kunstenaarschap. Het is de dichter in hem die zal 

ondergaan.  

Op Flanors vergadering van 13 januari 1885 laat Erens van zich horen met zijn 

voorstel om Victor Hugo een felicitatiebrief te zenden bij gelegenheid van diens 

aanstaande, drieëntachtigste, verjaardag en hem daarbij tevens het 

erevoorzitterschap van Flanor aan te bieden. Met het eerste gaat de vergadering 

akkoord, zowaar ‘met algemene stemmen’, het tweede wordt verworpen.40 De 

notulen vermelden niet waarom; Van Halsema is van mening dat Hugo niet 

geliefd was vanwege zijn retoriek. In elk geval noteert Kloos over hem: ‘[Hugo] 

met zijn mij niet bijzonder veel zeggende, want in psychisch opzicht zelden innig-

diepe, alleen maar orchestraal-harmonisch-doende welsprekendheidskunst.’41 

Erens vindt sowieso maar moeizaam instemming bij zijn toehoorders. De 

dichters binnen de groep – Kloos, Verwey – zijn nog niet echt te vinden voor de 

nieuwe Franse poëzie waar hij voor warmloopt. Zij gaan voor hun inspiratie, 

anders dan de prozaïsten zoals Van Deyssel, ook niet te rade bij de actuele Franse 

letteren, maar bij Shelley, Keats en de Duitse romantische sonnettendichter 

                                                           
40 Erens 1923(f): 16; Mendes da Costa 1925: 523; ’s-Gravesande 1956: 11, 14; Winkels 

1982: 75; Van Deyssel 1986: 226, 227; Erens 1989: 186; Blom 2012: 36. Over de positie van 

de kunstenaar versus de politiek komt Erens ook te spreken in Erens 1913: 2. 
41 Kloos 1986: 68; Van Halsema 1995: 67, 68. 
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August von Platen.42                              

 Terwijl Erens in de Parijse gezelschappen niet als vreemdeling werd 

beschouwd, is hij binnen Flanor wel een exoot. Door zijn opvoeding is hij al vroeg 

in de klanken van de Franse taal gegroeid. Franse en Duitse elementen drukten 

op zijn jeugd hun stempel en het ‘Hollands’ komt hem als bijna dertigjarige nog 

steeds voor als een aangeleerde taal. Limburg was in zijn jongensjaren ook meer 

van de Franse cultuur doordrongen dan van de Nederlandse. Daar komt bij dat 

hij de enige nog overtuigde gelovige is in deze groep. Kloos en Van der Goes zijn 

volstrekt onkerkelijk en ongelovig. Verwey was als puber vroom maar komt daar 

als bijna-twintiger op terug. Van Deyssel heeft met Pasen 1883 de katholieke 

geloofspraktijk afgezworen. Van Eedens in manuscript al vergevorderde De 

kleine Johannes is weliswaar metafysisch georiënteerd, maar leert dat God ‘een 

belachelijk schijnbeeld’ mag heten. De Tachtigers vormen als collectief de eerste 

onkerkelijke groepering in de Nederlandse letteren. Ze achten zich op zichzelf en 

elkaar aangewezen. Voor hen vervangt de kunst de religie.43 Dat ligt bij Erens 

anders. Dat hij zal blijven geloven, staat nooit ter discussie, want voor hem staat 

vast: ‘Waar het geloof dood is, is de menselijke geest gedeeltelijk dood en mist 

hij de bloei van zijn bewegings-vermogen, dat hem door God, de oerkracht der 

dingen, is geschonken.’ Dat zijn geloof het katholieke moet zijn en blijven, 

behoeft hij evenmin te betwijfelen, hij weet immers: ‘Er is geen godsdienst, 

welke zo diep en volkomen de menselijke persoonlijkheid grijpt als de 

katholieke,’ en ook dat de katholieke kerk de ‘meest complete en logische 

expressie van het christendom’ mag heten. Want: ‘Slechts in de Rooms-

katholieke Kerk vloeit de reine zielebron van een menselijk bestaan.’44  

 Wel publiceert Erens uitspraken als de bovenstaande pas vanaf 1893, 

                                                           
42 Erens 1927: 425; Donker(sloot) 1929: 45-47; Van der Goes 1931: 24, 26; Stuiveling 1934: 

226; De Graaf 1937: 30; Colmjon 1963: 194; Brandt Corstius 1968: 32, 44, 45, 50-53; 

Prinsen 1980: 12, 16, 17; Timmerman 1983: 148, 150, 151; Van Halsema 1987: 5, 11; 

Kemperink 1988(b): 24; Custers 1995: 114; De Liagre Böhl 2000: 51, 52; Van Halsema 2010: 

126, 127. 
43 Aletrino e.a. 1910: XVIII; Erens 1923(g): 414; Donker(sloot) 1929: 41; D’Oliveira 1966: 

35; Hermans 1966: 57; De Deugd 1971: 155; Vergeer 1985: 7, 8; Erens 1989: 175; Fens 

1989; Prick 1989: 16; Endt 1990: 18, 19, 21; Bionda en Blotkamp 1991: 25; Custers 1995: 

96; Prick 1997: 377, 388; Perk 1999: 213; Van Eeden 2010: 45; Blom 2012: 57, 392; Honings 

en Jensen 2019: 9, 260, 323.  
44 Erens 1910(f): 21, 26; Van Deyssel en Verwey 1986: 131; Erens 2016: 5. 
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misschien omdat hij dan voor zijn positie binnen Tachtig niet meer hoeft te 

vrezen en wellicht ook omdat diverse schrijvers zich in de tussentijd tot ‘zijn’ 

geloof hebben bekeerd – in 1892 bijvoorbeeld Huysmans, die de Kerk eerder nog 

had verlaten. Het maatschappelijk klimaat voor het katholicisme verbetert 

stilaan. De verwachting dat de groei van kennis zal leiden tot een verbetering 

van de samenleving komt niet uit. De nieuw opgedane wetenschappelijke kennis 

biedt bovendien geen antwoord op de grote levensvragen. Men gaat dan ook op 

zoek naar een nieuw geestelijk houvast – en de katholieke kerk kan dat bieden. 

Zij wordt beschouwd als de hoedster van tradities, als burcht van waarheid en 

zekerheid en als een baken van veiligheid te midden van alle culturele, sociale 

en politieke omwentelingen in de moderniserende                                          

maatschappij. 45  Niet alleen door schrijvers, overigens: bekeringen tot het 

katholieke geloof zijn rond de eeuwwisseling zowel in Parijs als in ‘Nederland 

boven de grote rivieren’ aan de orde van de dag.46     

 Vast staat dat Erens zich in zijn geloof is gaan verdiepen. Na zijn afzwaaien 

als griffier van het kantongerecht te Oostburg in 1901 legt hij zich toe op het 

vertalen van kerkvader Aurelius Augustinus’ Belijdenissen. Hij beschouwt dat 

boek als de eerste en tegelijk de voortreffelijkste autobiografie uit de 

wereldliteratuur. Zijn vertaling – rechtstreeks uit het Latijn – verschijnt in 1903. 

Ondanks een onder wetenschappers niet onverdeeld positieve ontvangst wordt 

zij herhaaldelijk herdrukt. Dit kan hem gemotiveerd hebben om er een reeks van 

niet minder succesvolle geloofsgerelateerde geschriften op te laten volgen.47 In 

de in- en begeleidende teksten van deze werken kan de lezer pro-katholieke 

stellingnamen aantreffen. Dat deze bij zijn geloofsgenoten de juiste snaar raken, 

moge blijken uit het gegeven dat de – katholieke – Anton van Duinkerken juist 

                                                           
45 Frans Erens-archief Fokas Holthuis te Den Haag, cahier 37, pagina 2; Erens 1900(f): 4; 

Erens 1907: 6; Erens 1912: 14, 17; Erens 1912(e): 321-323; Erens 1933(g): 406, 407; Erens 

1935(i): 235; Erens 1940: 120; Rogier en De Rooy 1953: 393, 394, 397, 400; Trapman 

1982: 89, 93, 94, 99; Fontijn 1983: 132; Bel 1993: 103; Ruiter en Smulders 1996: 122-125; 

Verhage 2003: 21, 22, 26, 27; Nissen 2008: 19; Van Bork en Laan 2010: 198. 
46 Luykx 2007: 18, 26, 27, 295. 
47 Te weten: De navolging Christi van Thomas à Kempis (1907), twee brochures over het 

rooms-katholicisme (1910, 1911), een hertaling in modern Nederlands van Ruusbroecs Het 

sieraard der geestelijke bruiloft (1917), de al genoemde hagiografie Anna Catharina 

Emmerich (1922) en, postuum in 1938, De (al in 1930 voltooide) geest van Thomas à 

Kempis. Bloemlezing uit zijne werken uit het Latijn. 
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deze boeken samen later het ‘hoogtepunt’ binnen Erens’ oeuvre noemt.48 In 

1907 begint Erens in navolging van zijn broer Emile ook te publiceren in Van 

onzen Tijd, het mede door de bekeerde kunsthistorica Maria Viola opgerichte 

tijdschrift dat de vernieuwing van de katholieke letteren beoogt, progressieve 

katholieke jongeren een podium biedt en veel aan de ontwikkeling van de 

literaire en artistieke smaak van de Nederlandse katholieken zal bijdragen.49  

 We mogen in dit proces de mogelijke rol van twee naaste familieleden niet 

veronachtzamen. Allereerst die van Sofie Bouvy (1877-1958). Zij wordt in 1903 

Erens’ schoonzus wanneer de Haarlemse koopmansdochter Jo(sephine) Bouvy 

Emile Erens huwt. In 1906 schuift de twintig jaar oudere zwager de gouden ring 

om haar vinger. Sofie Erens-Bouvy laat zich in de volgende jaren gelden als 

schrijfster van religieus getinte boeken, te beginnen in 1909 met haar uit het 

Italiaans vertaalde selectie brieven van De heilige Catharina van Siëna. Datzelfde 

jaar pelgrimeert het echtpaar naar Lourdes. Sofie vertaalt ook een roman van 

Louis Veuillot.50  Minstens even invloedrijk kan Erens’ in 1868 geboren broer 

Ernest zijn geweest. Hij treedt in 1891 als pater toe tot de redemptoristen en 

bekwaamt zich vervolgens in de moraaltheologie. Zijn oudste broer acht hem de 

begaafdste Erens-telg. Ernest schrijft al in de eerste jaren van de nieuwe eeuw 

over het geestelijke leven en mystieke literatuur, maar zal uit bescheidenheid 

weinig publiceren. Wel correspondeert hij intensief met zijn beide schrijvende 

broers; hij zet Emile op het spoor van Lucie Christine en die zal de dagboeken 

                                                           
48 Brom 1904: 4; Smit Kleine 1905: 86; Nijland 1906: 3; Anoniem 1907: 580; Anoniem 

1907(b): 128; Anoniem 1908: 568-570; Van Dijk 1909; Grashuis 1911: 665-667, 673, 674, 

677-679; Haspels 1912: 104-106; Muls 1912: 472-475; Bierens de Haan 1918: 383, 384; 

Verwey 1919: 128; Verwey 1922: 90; Erens 1925: 430; Van Moerkerken 1927: 147; Erens 

1929(c): 352; Erens 1931(c): 339, 341, 342; Erens 1938: XIV, XV; Rogier en De Rooy 1953: 

400, 486; Schilder 1953: 131, 132; Van Buuren en Jongeneel 1996: 75; Trapman 1999: 80, 

84-86; Dagnino 2014: 60, 61; LM: E.354 B.3 Brieven van Christine Mohrmann aan Sofie 

Erens-Bouvy; LM: E.354 H.2 Ontbreekt (De veranderingen die sinds de…), 18.  
49  Erens 1907(d); Asselbergs 1951: 21, 296; Trapman 1982: 94; Bakker 1985: 67-72; 

Winkels 2016: 325, 326. 
50 Anoniem 1909: 4; Anoniem 1909(b): 1. Van Deyssel is over haar werk lang zo enthousiast 

niet als over dat van haar echtgenoot. Over haar Geestelijke Oefeningen van de Heilige 

Geertrudis (1911) oordeelt hij: ‘Geen stelsel, geen leer, geen methode. Alles lyriek, met nu 

en dan foutieve of onvolledige en zich herhalende vergelijkingsvoorstellingen’ (Prick 2003: 

811). 
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van deze Franse mystica (1844-1908) vertalen.51     

 Op 7 januari 1907 concludeert Willem Kloos in een brief aan Gerard van 

Hulzen: ‘Ja, Erens, dat is een zeer bijzonder mens. U moet denken, hij komt door 

zijn Katholicisme, met de kloosterschool en alles, als uit een andere wereld: hij 

is, geestelijk, heel anders opgevoed als wij allen; hij heeft heel andere lectuur, 

gedachten, etc.’ 52  Erens stelt zich echter niet als missionaris op. Hij schuwt 

bovendien niet om in zijn latere publicaties de zwakkere kanten van de Roomse 

geloofspraktijk aan de orde te stellen. Zo breekt hij in De Gids van maart 1922 

een lans voor de door de Paus veroordeelde en op de Index geplaatste 

modernisten. Zij beogen de katholieke leer volgens hem verder te ontwikkelen, 

te vervolmaken zelfs. In de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 11 februari 1922 

zowel als in De Nieuwe Gids van juni datzelfde jaar hekelt hij de ingesleten 

gewoonte van lange preken. Die dragen volgens hem bij aan de dan al ingezette 

leegloop van de kerken. Bij ten hoogste tien minuten mag het van hem wel 

blijven.53 Erens’ kritische houding blijft niet gevrijwaard van weerstand vanuit 

Roomse hoek. Knuvelder verwijt hem ‘vaandelvlucht’, terwijl de Maastrichtse 

dichter Frans Lousberg (1891-1965) stelt: ‘Het katholicisme van Frans Erens is 

ons nooit zo concreet geworden.’54 Erens zal zich daar nooit iets van aantrekken. 

Wanneer er in 1912 van katholieke zijde aanvallen komen op zijn bundel Gangen 

en Wegen – die met onder meer de al geciteerde ‘De Profundis’-biecht – schrijft 

hij aan Gerard van Hulzen: ‘Men is het er in vele opzichten niet meê eens. Het 

eenige is naar niets om te zien en zijn gang gaan.’55 En zo heeft het kunnen 

komen dat Kloos zijn overleden mede-Nieuwe Gidser in januari 1936 aldus 

gedenkt: ‘Frans was katholiek, en ikzelf reeds toen ik hem leerde kennen een 

volkomen objectief–psychisch zoekend agnosticus. […] En dit nu juist was de 

                                                           
51 Van Banning 1951: 115; Winkels 2016: 323, 324; Toespraak mevr. Liesbeth Erens 14-12-

’85 (AHL Documentatiemap HFA-004-0009A); LM: E.354.B1/Brief van Erens aan Van 

Deventer, 27 juni 1928. 
52 Borgers 1957(b): 1379. 
53 Erens 1922(c): 14; Erens 1922(e): 516, 517; Sassen 1930: 430; Van Vriesland 1962: 61; 

Erens 2017: 38-45. 
54 Knuvelder 1923: 49; Kusters 2016: 388. Merkwaardigerwijs komt Erens niet voor in het 

proefschrift van Mathijs Sanders uit 2002, Het spiegelend venster. Katholieken in de 

Nederlandse literatuur 1870-1940. Wat dan weer wel in lijn mag heten met de uitspraak 

van Lousberg. 
55 LM: E.354 B.1/Brief van Erens aan Van Hulzen, 25 mei 1912. 
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aangenaamheid van mijn omgang met Erens. Hij was een prachtige 

individualiteit met Rooms-christelijke grondbeginselen en levensgedrag, 

goedmoedig-glimlachend alle beschaafde recht-uiten aanhorend en er niet naar 

hakend hen met zijn eigene convicties te overtroeven, zomin als hij verlangde, 

dat een ander hem dat met diens vreemde beweringen deed.’56  

 Het zijn woorden waaruit een genegenheid klinkt die de oude Kloos voor 

zeer weinig mede-Tachtigers reserveert. Maar zijn kennismaking met Erens is 

dan ook al bijzonder geweest. De eerste keer dat Kloos bij Flanor komt opdagen 

na Erens’ toetreding, zit hij toevallig naast hem in de kring. Ze komen te spreken 

over Salammbô, volgens Erens ‘een roman van het weelderigste verleden’. 

Wanneer hij zich laat ontvallen dat Flaubert voor die weergave van de 

huurlingenoorlog tegen Carthago uit de Griekse historicus Polybius heeft geput, 

raakt hij bij Kloos een gevoelige snaar. Kloos had klassieke talen gestudeerd en 

het na vier jaar ploeteren tot de graad van kandidaat gebracht – waarna hij de 

studie had gestaakt. Tussen Erens en Kloos ontwikkelt zich een soort 

broederschap. Dat hun vriendschap onverminderd wederzijds zal blijven, moge 

blijken uit de Maastrichtse vlaai die Erens bij gelegenheid van Kloos’ 

vijfenzeventigste verjaardag bij de jubilaris laat bezorgen.57 In 1888 draagt Kloos 

het gedicht ‘Zelf-verandering’ op aan Erens:58 

Ik ben te veel een ménsch geweest,      

 Een mensch, die gilde en klaagde en schreide,    

 Die dronk zijn glas en vierde feest      

 En díep-gevoelde dingen zeide. 

   

Nú ben ’k een delikaat artiest, 

Verliefde van zijn fantasieën, 

  Maar die zich ’t állerliefst verliest 

  In zijne kokette melancholieën... 

                              

                                            

                                                           
56 Erens 2017: 82. 
57 Erens 1919(c): 683; Erens 1921(j): 2; Koster 1980: 59; Cornelissen 2001: 22, 74; Erens 

2017: 57-59; LM: E 00354 B1/Brieven van het echtpaar Erens aan Kloos.  
58 Prick 1997: 596. 
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Melancholie - om wie? om wat?... 

  Ik weet niets meer, kan niets meer voelen 

Dan zoet gespeel met dit en dat 

  Van rijmen, zachte, klare, koele.59 

Erens noemt het in zijn dankbrief een ‘uitstekend vers’, waarmee Kloos hem 

herinnert aan hun kroeggesprekken. 60  Ofschoon de ‘ik’ in dit gedicht 

hoogstwaarschijnlijk Kloos zelf voorstelt, zoals dat althans in zijn poëzie 

doorgaans het geval is, kan Erens de hier opgeworpen tegenstelling mens-artiest 

toch ook op zichzelf hebben betrokken. Als zo’n laatste beschouwt hij zichzelf 

inmiddels – geheel en al een gendelettre; van een ‘gewone’, niet artistieke mens 

houdt hij graag afstand.61 Kloos waardeert dat in hem; hij typeert Erens als een 

‘wondergewas van heel zeldzame soort’ met manieren ‘allerfijnst-beschaafd en 

toch volkomen natuurlijk.’62   

De katholieke eenling geniet van al het ‘zwammen’ op kamers in de 

nieuwbouwwijk Pijp of in de cafés, bij Willemsen aan de Heiligeweg, Die Port van 

Cleve en op het Rembrandtplein bij Mast, waar de met spiegels beklede muren 

de zuilen in de zaal duizendvoudig weerkaatsen – reden waarom dit lokaal ook 

wel ‘Mille Colonnes’ wordt genoemd. Ieder draagt in de discussies het zijne ertoe 

bij om tot iets nieuws te komen. Vaak weten de heren nauwelijks van ophouden. 

Tijdens al die gesprekken krijgen de plannen voor een eigen tijdschrift vorm.63  

Verwey hangt inmiddels aan Erens’ lippen. Wanneer later dit jaar 1885 zijn 

debuutbundel Persephone en andere gedichten verschijnt, laat hij daarin een 

                                                           
59 Als gedicht XXXVI opgenomen in Kloos 2017: 23. Voor het eerst verschenen in De Nieuwe 

Gids, jaargang 4, december 1888, pagina 266, met de opdracht ‘Aan Trifouillard’, de al 

genoemde bijnaam van Erens. 
60 Prick 1997: 854. 
61 Erens 1928: 121; Kloos 1929(c): 697; Reisel 1967: 69; Brachin 1975: 186; Koster 1980: 

59, 60, 65; Prinsen 1980: 11; Erens 1989: 183; De Liagre Böhl 2000: 198; Janzen en 

Oerlemans 2017: 31, 37. 
62 Erens 2017: 82. 
63 Kloos 1932: 33; De Graaf 1937: 93-95; Prick 1956: 119; Thys 1956: 22, 23; Looijen 1977: 

19-22, 24, 25, 27, 34; Erens 1989: 176, 179, 180, 189-191, 345; Heijbroek en Voeten 2012: 

87, 144; Heijbroek en Schmitz 2014: 12, 31, 59, 60. 
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citaat van ‘François Erens’ voorafgaan aan het aan de geciteerde opgedragen 

‘Geëtste prentjes’. Ziehier dat citaat en de eerste strofe van het gedicht: 

Geëtste prentjes. 

aan François Erens.  

Niets is nu aangenamer dan in ’n koele kamer rooden wijn te slurpen bij 

kleine teugjes en met de pen op ’t papier in ’n geärceerde schemering64 

Met pennekratsen op ’t papier te teek’nen,                  

Als met een etsnaald op het harde koper:                                               

Een veenplas op een landschap tegen avond                                      

Of zielebeeldjes, met een fijner lijn                                         

Dan ’t scheren van een stroohalmpje over ’t water,                                        

Of trilling van een meeuwevleugel; – rhythmisch                  

Bewegen van de pen en ’t op en neer                                            

Getik van ’t rijm, als ’t tikken van ’n klok,                                 

Die de seconden aan elkander rijmt; –                                         

Of ook gelijk het heen- en weergaan van                               

Een waaier in een nauwbewogen hand –                                                              

Daar achter ’n vrouwsgelaat in donker haar.65   

Deze strofe, met het door de positie aan het einde van de regel en de daarop 

vallende cesuur vast niet toevallig beklemtoonde ‘rhythmisch’, komt me voor als 

een zinspeling op een cruciaal element uit Erens’ tijdens de gezellige avonden 

gedebiteerde poëtica-in-wording: het ritme – waarover meer in hoofdstuk 

negen.             

 Ook bij Van Deyssel vindt Erens altijd gehoor. Erens leent hem zijn 

stapeltje uit van de inmiddels vier verschenen exemplaren van Les Taches 

d’encre. Van Deyssel wordt geboeid door de daarin toegelichte (over)verfijnde 

zintuiglijke aandoening die Barrès la sensation noemt. Barrès acht de gevoelens 

                                                           
64 Donker(sloot), aan wie het lijkt te zijn ontgaan dat het hier om een citaat van Erens gaat, 

bestempelt deze zin als ‘een precieus bijschrift’, tekenend voor het ‘arrogant 

impressionisme’ dat Verweys vroege poëzie zou kenmerken als dat van ‘den echten 

Tachtiger, voldaan met een ziel- en zinledig aestheticisme’ (Donker(sloot) 1929: 133; 

Custers 1995: 457). 
65 Scaramouche 1885: 9; Verwey 1885: 69, 70; Uyldert 1948: 185.  
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van waaruit de door hem genoemde dichters en prozaïsten schrijven 

karakteristiek voor de eigentijdse geestesgesteldheid: het verlangen naar 

verfijnde zintuiglijke prikkelingen; overspannenheid; verhoogd bewustzijn; de 

hunkering naar het allerhoogste, onuitspreekbare vanuit een diepe afgrond van 

uitputting, walging en wanhoop. Zijn aan la sensation gewijde bladzijden vormen 

een schets van een bepaald levensgevoel dat hij geconcentreerd aantreft in de 

door hem besproken literaire werken. Het zal bij de vier nummers blijven. Van 

Deyssel bestempelt ze als voorbeelden van ‘een vreeselijk aardig tijdschriftje.’66 

Het lijkt Kemperink niet onaannemelijk dat het lezen ervan Van Deyssel heeft 

aangezet tot het ontwikkelen van zijn eigen ideeën over ‘een overtreffende trap 

van het naturalisme’. Hij begon die in elk geval weldra neer te schrijven. Van der 

Weij deelt Kemperinks aanname en wijst in dat verband op de boven besproken 

tekst ‘La folie de Charles Baudelaire’ die volgens hem ‘voor de vorming van zijn 

[Van Deyssels] opvattingen over literatuur waarschijnlijk van aanzienlijk belang 

is geweest.’67          

 Van maart tot en met mei 1885 is Erens ‘dramatisch chroniqueur’ van het 

door Taco de Beer geleide weekblad De Portefeuille.68 Van Deyssel bezorgt hem 

dit baantje. Aangezien De Beer de medewerkers niet betaalt, staat De 

Portefeuille in een slechte reuk en Van Deyssel, die de toneelkronieken schrijft 

in De Amsterdammer, heeft Erens er vooral binnengehaald, opdat zij dan samen 

toegang tot het theater zullen hebben. Daarnaast vindt hij dat Erens nog wat 

oefening in het schrijven van het Nederlands kan gebruiken. Aan Arij Prins laat 

hij weten: ‘Hij [Erens] heeft veel opmerkingsgave en wel goede sentimenten, 

maar mist nog alle gemak van schrijven en uitdrukken, hoofdzakelijk door gebrek 

aan oefening.’69                         

                                                           
66  Prick 1959: 97; Barrès 1961: 34-36; Prick 1964: 189; Van Halsema 1987: 20-23; 

Kemperink 1988(b): 221-225; Van Bork en Laan 2010: 150; Van Halsema 2010: 73. 
67 Kemperink 1988(b): 226; Van der Weij 1997: 147. 
68 Taco Hajo de Beer (1838-1923) richtte in 1879 met Willem Doorenbos De Portefeuille 

op, die zestien jaar zou bestaan. Hij stond model voor de hoofdpersoon Glauco Bombono 

in Willem Paaps satirische debuutroman Bombono’s (1884). Paap, vroeger zelf 

schoolmeester, beschouwde hem als de ultieme bekrompen schoolfrik – De Beer was 

eerder leraar Duits – en als een would be letterkundige. De Portefeuille heet in de roman 

De Inktkoker (Van Logchem 1924: 7-16; Meijer 1959: 81, 87, 89; Paap 1984: 10; Cornelissen 

2001: 15, 23, 52). 
69 Vergeer 1985: 79; Erens 1989: 221, 222. 
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Erens kiest voor het pseudoniem Lazarillo, waarmee hij verwijst naar de uit 1554 

stammende Spaanse schelmenroman La vida de Lazarillo de Tormes y de sus 

fortunas y advendades. Hij had die leren kennen via Bredero’s toneelstuk 

Spaanschen Brabander, dat op een episode uit de roman stoelt. Het 

titelpersonage, de kleine Lázaro, is als altijd hongerige bedeljongen een 

prototypische antiheld, vergelijkbaar met Don Quichot; hij is noch zeer moedig, 

noch bijzonder goedhartig, maar vertelt met veel ironie, en over het algemeen 

beknopt, over zijn lotgevallen als dienaar van diverse meesters. Misschien staat 

Erens voor ogen om zo ook over het Amsterdamse toneel verslag te doen.70 

 De talenten van Het Nederlandsch Tooneel zijn geen onbekenden voor 

hem. Diverse dames kent hij al, zagen we. Ook Cor Schulze, een van de bij het 

publiek meest geziene acteurs, kent Erens al, van de kroeg, waar Schulze niets 

anders doet dan grappen vertellen. Bij die kennissen voegt zich Maurits Mendes 

da Costa. Hij is auteur van toneelstukken, zes jaar ouder dan Erens, graecus, 

gewezen secretaris en het enige erelid van Flanor. Erens ontmoet hem voor het 

eerst in De Karseboom, het in de Kalverstraat gelegen stamlokaal van Flanor. Op 

de lezingen van het genootschap laat Mendes da Costa steeds van zich horen en 

zijn mening boezemt eerbied in. Erens vindt hem geen droge geleerde. Dikwijls 

mag Erens hem bezoeken op zijn kamer aan het Jonas Daniel Meyerplein. 

Mendes da Costa plaagt graag en wanneer Erens tegenover hem Baudelaire 

verdedigt, krijgt hij te horen: ‘Erens Baudelairien en Baudelaire... rien (niets)!’71

 De beide heren recensenten kunnen niet lang samen naar het toneel gaan, 

want Van Deyssel verlaat medio april Amsterdam om af te reizen naar La Roche 

in de Belgische Ardennen. Het was daar dat Tachtigerheraut Perk in 1879 in de 

ban raakte van Mathilde Thomas die hem inspireerde tot zijn sonnettenkrans; 

met Kloos had Perk er in 1880 gelogeerd en de schilderende Flanor-leden Veth 

en Witsen verpoosden er met Kloos in de zomer van 1884. Van Deyssel zal in het 

volgens hem dan nog ‘allerdwaast goedkoop’ vakantieoord verblijven tot eind 

juli. Erens wil hem graag volgen (‘Quelle délice de se noyer dans la grande 

nature!’, wat een genot om je in de grote natuur te verliezen, jubelt hij op 

voorhand) en hij ontvangt van Van Deyssel een minutieus uitgewerkte 

                                                           
70 Alle bijdragen van ‘Lazarillo’ neem ik op in bijlage V. Over de Spaanse roman: Erens 

1921(g): 391; Erens-Bouvy 1922; Erens 1929(c): 350; Erens 1934(c): 434; Bredero 1999: 

381, 383, 387, 388, 401.  
71 Erens 1926(d). 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Don_Quichot_(boek)
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routebeschrijving per trein en postwagen.72 Maar zijn moeder maakt er bezwaar 

tegen en zonder haar fiat (en financiële steun) zit er niets anders op dan van het 

verblijf af te zien. ‘Mijn positie wordt steeds hachelijker,’ laat hij zijn gelukkiger 

vriend weten. Studeren zal hij, en niet na luttele maanden alweer vakantie gaan 

vieren, vindt zijn moeder.        

 De ouders Thijm hadden niets tegen op Erens als reisgezel, want de jonge 

geloofsgenoot valt bij hen in de smaak. Op donderdag 15 januari heeft Erens 

voor het eerst zijn opwachting gemaakt in het ouderlijk huis Thijm. ’s Avonds om 

half negen begon daar toen ‘een literair kopje thee’. Bij die gelegenheid droeg 

hij ook iets voor. Hij bleek geen tweede Willem Kloos te zijn, de vriend van 

zoonlief, die de Thijms niet zien zitten als geschikt gezelschap. Zo had Kloos vader 

Thijm in de gordijnen gekregen door God een ‘tyranniek figuurtje’ te noemen.73 

Nu straalt Erens’  voorkomendheid ook een beetje af op Van Deyssel en die kan 

dat best gebruiken; hij botst door zijn onaangepaste gedrag nogal eens met zijn 

ouders.74 Dat Erens ook nog Biederlack kent, die door moeder Thijm al sinds jaar 

en dag een voorbeeldige jongeman wordt gevonden, pleit nog extra voor hem. 

Ze weet kennelijk niet van beider zoektochten naar vluchtige amourettes en 

Erens weet zich overtuigend te presenteren als keurige katholiek. Net als eerder 

bij bijvoorbeeld Savelberg en Huet neemt hij met een aan hen aangepaste 

presentatiewijze beduidend oudere, bedaagdere personen voor zich in. Vader 

Thijm, volgens Erens ‘een man van hoog intellect’, bij wie ‘het gevoel 

gehoorzaamt aan de wetten van het verstand,’ zal hem later nog helpen bij 

sollicitaties en zijn tijdschrift Dietsche Warande voor hem openstellen.75 Het lijkt 

hem ook een prima plan om Erens zijn plaatsvervanger te laten zijn als begeleider 

van Jeannette Fokkens bij de opvoering van Bredero’s Moortje. En Erens vindt 

het maar wat prettig toeven naast deze 34-jarige dochter van een oud-

                                                           
72 Prick 1964: 138; Kralt 1986: 23; Bijl de Vroe 1987: 120; Prick 1997: 522, 526, 527; Perk 

1999: 14-17, 160, 206, 227; Perk 2017: 3-5; Perk 2017(b): 36-38.  
73 Janzen en Oerlemans 2017: 46, 47. Over ‘het donderdagavonden’ bij de Thijms verhalen 

ook Van der Plas 1995: 590 en Prick 1997: 210. 
74 Prick geeft legio voorbeelden, men leze slechts ter illustratie Prick 1997: 137-139 en 169-

172.  
75 Erens zal in vader Thijms tijdschrift uit zijn eigen verzameling vier brieven van Bilderdijk 

publiceren (Erens 1886: 264-269; LM: A00244 B1). 
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koopvaardijkapitein.76  Zij noemt zichzelf een ‘eenvoudige liefhebster’ van de 

kunsten, ‘vol geestdrift voor de grote mannen en vrouwen van onze tijd, die ons 

het leven eerst in zijn volle waarde doen genieten.’ Beets bijvoorbeeld acht ze 

‘een zon voor velen’.77 Erens recenseert de in haar bijzijn op 31 maart bezochte 

voorstelling, waar hij zijn lezers vooraf nog op attent heeft gemaakt,78 niet. Was 

hij te afgeleid om notities te maken?       

 Zo in zijn eentje zonder Van Deyssel is er verder weinig lol meer aan het 

theater. Bijgevolg komt er met zijn zevende recensie op 17 mei al een einde aan 

Lazarillo’s medewerking aan De Portefeuille. In totaal beoordeelt Erens veertien 

toneelspelen. Daar zitten diverse Nederlandse stukken tussen; voorts een 

spektakelstuk over Waterloo en een opéra comique. De welwillende toon 

overheerst. Aan matig uitgevoerde stunts en een slechte uitspraak van het Frans 

kan hij zich wel storen. Een toneelstuk moet voor hem ook niet te kluchtig 

worden.    

Op 31 mei verschijnt een gelegenheidsstuk van Erens in De Amsterdammer, 

‘eene herinnering’ over ‘Een woord van Victor Hugo over Nederland’.79 Erens 

verhaalt over zijn bezoek aan de op 22 mei overleden schrijver. Hij doet dat in 

iets andere bewoordingen dan decennia later in De Gids en nog weer later in 

Vertelling en Mijmering.80 Daarin blijft bijvoorbeeld, anders dan in dit artikel, 

onvermeld dat het gesprek uitmondt in een drukke ondervraging van de gast 

door de aanwezige vrouwen over het hun, maar de lezer waarschijnlijk minder, 

boeiende onderwerp van de Nederlandse damesmode. Het hier in de titel 

vervatte ‘woord’ is een van de details die in de later herschreven versies zullen 

ontbreken; Hugo zou Nederland tegenover Erens ‘het land der vrijheid’ genoemd 

hebben, een kwalificatie die in zijn boeken over Nederland niet zou zijn te 

vinden. Opvallend is dat de licht-ironische toon van Erens’ bijdragen aan 

                                                           
76 Fokkens werd in Amsterdam geboren op 15 juli 1850. Zij had colleges gevolgd bij vader 

Thijm (Borgers 1957(b): 1362; Prick 1964: 65, 138; Erens 1989: 235; Prick 1997: 489, 501-

503, 511, 520, 522, 738, 801; https://wiewaswie.nl, bezocht op 27 maart 2021).  
77 Citaten uit brief Jeannette Fokkens, Zutphen, 11 september 1884 [Collectie 

Universiteitsbibliotheek Leiden]. 
78 Lazarillo 1885(c): 479. 
79 De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland. Zondag 31 Mei, nummer 414, 1885, 10. 
80 Erens 1915: 163-166, respectievelijk Erens 1922(b): 126-129. 



 

210 
 

Minerva, die door het hanteren van overdrijving humoristisch overkomt, hier 

nog terugkeert maar later eveneens zal zijn verdwenen:  

‘“Koetsier! Naar Victor Hugo.” En de handige Antomedon,81 zonder een 

enkele inlichting te vragen, sprong op de bok, blijkbaar in zijn schik iemand 

naar de grootste man van Parijs te kunnen voeren. […] Mijn koetsier joeg 

in hollende vaart door de stroom fiacres,82 en zwaaide zo woest met zijn 

zweepscepter dat ik elk ogenblik in de naastbijgelegen “pharmacie” kon 

terecht komen. Doch sterven vóórdat ik Victor Hugo gezien zou hebben, 

dat was te erg.’  

De nieuwe vorstenlanden, een krant die verschijnt op Java, neemt het volledige 

artikel over en plaatst het op 22 juli op de voorpagina.83     

Intussen heeft Kloos’ welgemanierde wondergewas moederkloek Geytenbeek 

op een afstandje geplaatst, want hij is in april verhuisd naar haar buren op 

Badlaan 2.84 Maar daarmee is hij nog niet uit haar blikveld, reden om nog maar 

eens te verkassen, ditmaal wel degelijk een eind weg van Artis: in mei betrekt hij 

Stadhouderskade 28, bij het Vondelpark.85       

 Daarvandaan bezoekt hij in juli meerdere avonden per week zijn 

Flanorvriend Arnold Aletrino, die in de buurt van het Rijnspoor, in de 

Boerhaavestraat, woont en daar in die dagen nog uitkijkt op een weiland. Dat 

landelijke uitzicht gepaard aan het gegeven dat Erens de rails moet oversteken 

om er te komen, geeft hem bij ieder bezoek het gevoel dat hij de stad uitgaat. 

De student in de medicijnen Aletrino is één week na Erens, op 16 december 

1884, door Van Eeden geïntroduceerd in het gezelschap. Deze nieuwkomer heeft 

dan nog niets gepubliceerd, maar is net als Van Deyssel een kenner van de 

                                                           
81 Zo (en ook wel Automedon) heet de wagenmenner van Achilles in Homerus’ Ilias. Hij 

heeft de hulp van Zeus nodig om zijn paarden in bedwang te krijgen. 
82 Huurrijtuigen, de voorlopers van de taxi. Erens’ ervaring als passagier van zo’n voertuig 

stond niet op zichzelf. Burnand schetst de fiacre als het werktuig van beunhazen (1947: 

199-201).  
83 Erens 1885(b): 1. Termorshuizen (2001: 440, 441) noemt deze krant ‘suffig’; ‘een echte 

redacteur had het krantje niet’ en het kenmerkte zich volgens hem door ‘volstrekte 

kleurloosheid’.  
84 Fens (1983) noemt dat met zekere ironie een ‘gewaagde stap’. 
85 Borgers 1957(b): 1363. 
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contemporaine Franse literatuur. Aletrino en Erens spreken uitsluitend Frans 

met elkaar en stellen een bloemlezing samen van modern Frans proza – het idee 

komt van Aletrino. Uitgever Rössing ontvangt het resultaat, maar toont geen 

interesse. Versluys, tot wie ze zich vervolgens wenden, vreest met de uitgave in 

het vaarwater van zijn collega Pyttersen uit Sneek te komen. Die heeft al Perles 

de la Poésie française (Parels van de Franse poëzie) uitgebracht en is bezig met 

de voorbereiding van een (in 1885 te verschijnen) verzameling contemporain 

Frans proza. De teleurgestelde samenstellers wagen daarop geen derde poging 

meer en zien van de uitgave af. Zo blijft ongewis tot welke consensus beide 

connaisseurs kwamen ten aanzien van wat volgens hen presentabel proza mocht 

heten uit hun gidsland Frankrijk.86       

 Zitten de bloemleessessies er op, dan hoort Erens op zijn weg terug naar 

de Stadhouderskade in de zoele zomernachtelijke uren de weemoedige klanken 

van een ocarina langs de grachten waaien. Zij vormen het geluid waarmee hij 

déze stad zal blijven associëren. Komt hij op hoge leeftijd weer eens over 

Amsterdam te spreken, dan blijft het in deze jaren tachtig populaire 

blaasinstrument zelden onvermeld. Het inspireert de Deurnese dichter Joannes 

Reddingius (1873-1944) in 1935 tot het aan Erens opgedragen gedicht ‘Occarina’, 

waaruit ik twee strofen citeer:  

Van occarina klonken de tonen,      

 het was een droomerig-zoet geluid      

 uit het land waar menschen wonen,      

 waar een menschenhart zich uit. 

Het is lang geleden, maar nu ik weder     

 langs dat glanzende water dwaal,      

 hoor ik de klanken menschlijk-teeder      

 van het ontroerende liefdesverhaal. 

‘Lieflijk-schoon’ noemt Erens deze regels, die met nog twee verdere strofen 

zullen verschijnen in De Nieuwe Gids van oktober 1937.87  

                                                           
86 Van Hall 1885: 548, 549; D’Oliveira 1982: 81; Joosse 1982: 5; Joosse 1982(b): 58, 59; 

Maas 1982: 55; Joosse 1986: 39, 42, 45, 47, 66; Erens 1989: 264, 265, 268, 429; Prick 1997: 

542; Blom 2012: 33. 
87 Reddingius 1937; Prick 1958: 556; LM E.354 B.1/Brieven van Erens aan Reddingius. 



 

212 
 

Augustus 1885 zet Frans Erens definitief op de kaart als vertegenwoordiger van 

een nieuwe literatuurrichting, zij het wellicht niet op de door hem gehoopte 

manier. Victor-Émile Michelet, vanaf juni 1884 redactiesecretaris van La jeune 

France, plaatst Erens’ opstel over Bredero in zijn tijdschrift. La jeune France is in 

die tijd in Frankrijk het enige orgaan dat ruimte biedt aan beginnende, jonge 

auteurs, hoewel er ook dertigers aan meewerken, zoals Bourget. Het is dan dé 

spreekbuis van de nieuwkomers. ‘Frantz’ Erens steekt in ‘Bredero – Notes sur la 

littérature hollandaise’ de loftrompet over de ‘Amstelredammer’ wiens 

driehonderdste geboortedag juist dit jaar landelijk groots wordt herdacht. Maar 

van diens tijdgenoten laat hij niets heel en evenmin van zijn eigen tijd- en 

landgenoten.88 Wat heet: Er bestaat geen literatuur die minder rijk is dan de 

Hollandse, luidt zijn openingszin, en die is qua toon illustratief voor wat volgt. Je 

vindt boven de Moerdijk geen grote dichters noch grote prozaïsten, terwijl de 

schrijvers van het tweede plan zondvloeden aan inkt hebben gestort over het 

kwalitatief hoogwaardige papier waar het land zich op kan beroemen. Het ware 

gevoel voor het schone, het uitgelezene, kortom voor het ideaal, bestaat er niet. 

De dikke mist, die uit de moerassige grond opstijgt, bezoedelt er aldoor de 

blauwe hemel. Alles wordt er uitgewist, verflauwt en smelt weg. De op de zee 

gewonnen grond is niet meer dan slijk. De Hollander ziet niets anders dan vlakke 

weiden; een wijde horizon die de ziel van de mensen die er wonen bekrompen 

maakt. Boertig en plomp is hun humor; de drank vormt hun ontspanning. 

Niemand wordt er geacht boven het maaiveld uit te steken, is zo’n beetje de 

strekking van Erens’ lang uitgesponnen, gitzwart getoonzette inleiding. En 

eigenlijk lijkt in Holland daar ook niemand toe in staat geweest. Zelfs de 

zeventiende eeuw, met Hooft en Vondel, staat maar laag in Erens’ achting. Hooft 

kent in zijn erotische gedichten enkele sterke passages maar verkwistte zijn 

talent aan een van Tacitus afgekeken nationaal geschiedverhaal waarin alleen 

puristen belang kunnen stellen omdat het een mer à boire voor archaïsmen is. 

Vondel biedt met z’n dertigtal vervelende treurspelen een loodzware berg 

klatergoud waarin je alleen met de allerzorgvuldigste naspeuringen wat echt 

goud zou kunnen ontdekken, poneert Erens. Zijn enthousiasme over de ‘Keulse 

Zwaan’ dat hij op Rolduc nog bezat, lijkt verdwenen.     

 De boutade over land en volksaard lijkt haast woordelijk overgeschreven 

                                                           
88 De niet eerder herdrukte tekst neem ik samen met de reactie van De Maasbode en de 

in De Nieuwe Gids volgende reactie van Van der Goes op in bijlage VII. 
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van Taine. Hij schetste Holland en zijn bewoners eerder precies zo en zocht de 

oorzaak ook in het mistige, moerassige milieu en de vlakte van de grond. Daar 

kon slechts een flegmatiek volk van komen: l’homme traduit le climat, de mens 

is een vertaling van het klimaat. Hierbij zij opgemerkt dat Renan, de geleerde 

wiens uitspraken volgens Erens consideratie verdienen, van zo’n ‘klimatologisch 

determinisme’ niets moest hebben. Bij Erens maakt de negatieve schets meer 

dan de helft van zijn bijdrage uit; daarna pas komt hij op het eigenlijke 

onderwerp: Bredero. Thuis in het bruisende Amsterdam, destijds de marktplaats 

van Europa, heeft Bredero de inspiratie kunnen opdoen om uit te groeien tot de 

Jan Steen van de letteren. Hij schenkt de lezer tableaus vol van leven en 

beweging. Levensechte portretten van zijn stadsgenoten schildert hij, jubelt 

Erens. Daartoe was bijvoorbeeld de tot een eliteclubje behorende Hooft 

helemaal niet in staat, al heeft Bredero wel, moet Erens toegeven, door de 

volzinnen van Hooft te lezen zijn schrijftaal kunnen ontwikkelen. En dan bereikt 

hij het punt dat hij met de voorafgaande sloopsessie heeft willen bereiken: juist 

omdat Bredero in zijn decortekening zo raak het milieu van de Amsterdammers 

neerzet, met inbegrip van hun volkstaal, kan hij de moderne lezer die het 

naturalisme heeft leren waarderen nog zo aanspreken.    

 Erens’ ironie blijft achterwege: het stuk ademt enkel bittere ernst. 

Bedachtzaamheid ontbreekt evenzeer: Erens geeft zijn mening zonder nuance, 

zonder gereserveerdheid en schuwt de overhaaste generalisatie niet. Zijn 

ondertekening van het stuk is opmerkelijk. Je zou hier, gelet op het tijdschrift La 

jeune France, ‘François’ verwachten. Maar Erens ondertekent met: Frantz. We 

weten nog dat Erens’ moeder die Duitse variant van haar zoons naam, zonder 

overbodige ‘t’, in haar reprimandebrief gebruikte nadat ze had vernomen van 

zijn onaangekondigde gang naar Parijs. Wanneer we dat gegeven paren aan het 

feit dat Erens niet schrijft over ‘de Nederlandse literatuur’, alleen over ‘de 

Hollandse’, geografisch door hem gespecificeerd als betrekking hebbend op het 

gebied ‘boven de Moerdijk’, wordt inzichtelijk dat hij in deze bijdrage voor het 

eerst een kwestie aanroert die hem een leven lang zal bezighouden: zijn positie 

als Limburger binnen Nederland en de Nederlandse letteren. Nederlandse 

schrijvers van buiten Holland blijven buiten schot. Het zijn alleen de Hollanders89 

                                                           
89 Vondel lijkt hiermee wellicht in tegenspraak, omdat zijn wieg in Keulen stond en zijn 

ouders afkomstig waren uit Antwerpen. Toch beschouw ik ook hem als ‘Hollander’ 

aangezien hij ‘boven de grote rivieren’ is geschoold en daar carrière maakte. 
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op wie deze zuiderling het in zijn artikel gemunt heeft.    

 De hoofdredacteur van het landelijke dagblad De Maasbode, ‘de 

eerwaarde heer Bots’, schiet het stuk in het verkeelde keelgat. Hij protesteert 

tegen dit ‘eerloos geschrijf’, ‘een allerschandelijkste beoordeling’ van 

Nederland, en opent met dat protest zijn editie van woensdag 26 augustus. Erens 

ervaart het als een aframmeling. Hij wordt door Bots ‘de boosaardigheid in 

persoon’ genoemd, een ‘onnederlandse Nederlander’ en: ‘nog dommer dan 

boosaardig en wie weet!... nog goddelozer dan dom.’ In wezen doet Bots 

daarmee niets anders dan Erens deed ten overstaan van zijn Hollandse 

medelanders. Bots spiegelt met deze harde kwalificaties slechts Erens’ 

ongenuanceerdheid jegens ‘de’ Hollander. En zonder het te beseffen heeft Bots 

met het benoemen van het ‘onnederlandse’ van Erens’ Nederlanderschap de 

open zenuw van zijn slachtoffer weten te raken. Erens is van het besef 

doordrongen dat hij door afstamming, geboorteplaats en -omgeving 

voorbestemd is om ooit te botsen met de oer-Hollandse elementen. Met 

‘Bredero’ bereikt hij dat moment.90       

 Nu had dit op De Kamp onopgemerkt kunnen blijven, want noch de 

Maasbode, noch een andere Hollandse courant wordt in die jaren in Zuid-

Limburg veel gelezen. Maar de in het Frans geschreven Courrier de la Meuse, die 

in Maastricht uitkomt, neemt het artikel grotendeels over. En die wordt in Erens’ 

thuisstreek overal gelezen. Zijn Limburgse vrienden en bekenden schrikken 

ervan. De Courrier de la Meuse ligt ook in Heerlen in het café van Hotel Cloot, 

waar de notabelen samenkomen. Zij maken geen onderscheid tussen literaire en 

politieke gevoelens en van horen zeggen wordt een onjuiste voorstelling van 

Erens’ oorspronkelijke artikel gegeven. Het is het oude liedje: Fama crescit 

eundo, beseft Erens: al gaande neemt het gerucht een steeds grotere omvang 

aan.91 En zo komt het, dat in Heerlen wordt rondverteld dat hij een revolutionair 

is geworden. Moeder, toch al altijd beducht om wat de mensen van haar en de 

haren vinden, is ontdaan. Zij meent dat de loopbaan van haar zoon in het zuiden 

hiermee bedorven is.92                  

                                                           
90 Wiarda 1938: 41, 64, 100, 110, 165, 184, 185; Asselbergs 1951: 122; Prick 1960-1961: 

594; Davanture 1975: 212; Erens 1989: 180-182; Renan 1994: xiii. 
91 naar Vergilius’ Aeneis 4, 175 – weten Geerts en Den Boon 2004: 4173. 
92 Engelen 1980: 79; Erens 1989: 101, 181; Van Dijk 1997: 95; Frans Erens-archief Van 

Duinkerken, map IV, ‘Biografie’ op 30 juni 1970 ontvangen door Prick, bladzijde 48. 
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Het dagblad De Tijd overweegt bij de ophef aan te haken, maar brengt toch niets 

over Erens’ aanval op de Nederlandse literatuur. Die genade dankt Erens aan 

Oscar Arnoldts (1854-1908), de zoon van het door Sittard afgevaardigde 

kamerlid Jan Hendrik Arnoldts. Arnoldts junior schrijft aan de redactie een brief 

waarin hij vraagt niets over Erens of zijn artikel te vermelden, omdat Erens ‘toch 

van zo'n goed-katholieke familie’ is. Erens vindt dat erg goed gemeend van hem.

 Ongetwijfeld heeft hij in zijn artikel een algehele depreciatie van de 

Hollandse literatuur verkondigd. Erens beseft dat wanneer hij later in Vervlogen 

jaren op de kwestie terugblikt. Maar in die dagen is het in zijn optiek dan ook 

niet schitterend met die letterkunde gesteld en wat er zoal wordt geschreven, 

acht hij niet geschikt om tot buiten de landsgrenzen door te dringen. In de loop 

van de jaren voorafgaand aan ‘Bredero’ heeft hij een aantal standpunten ten 

opzichte van de Hollandse taal en cultuur gevormd die in hem zijn gaan gisten. 

Zo doet de klank van het Hollands hem altijd eerder weeïg aan dan nobel 

beschaafd. Hij meent verder dat de Hollandse taal, het Hollandse geluid maar 

zwak afsteekt tegen het Frans of Duits. En de kwaliteit van de Hollandse 

literatuur wordt nu eenmaal niet genoten door niet-Hollanders, stelt hij. Dat hij 

ervoor kiest om met ‘Frantz’ te ondertekenen, wordt in één regel verklaard die 

hij opneemt in het opstel dat hij in 1930 schrijft omtrent zijn ‘binnengaan in de 

Hollandsche litteratuur’: ‘Ik, die ben geboren onder den Noord-Duitschen Bond.’ 

Hij beschouwt zijn geboortegrond als het Duitse hertogdom dat het halverwege 

de negentiende eeuw óók was, daarmee abstraherend van de werkelijke 

staatkundige constellatie zoals die vanaf 1839 gold. Overigens geeft Erens elders 

toe niet te weten hoe die constellatie precies in elkaar stak. Daaruit volgt ook 

dat hij zich van een ‘andere nationale oorsprong’ kan weten dan zijn mede-

Tachtigers. In zijn beleving was Limburg in zijn jeugd een Duits hertogdom dat 

bovendien ‘onder de Franse cultuur stond’. Erens bekent dat hij zijn tegenzin 

tegen het Nederlands en de Nederlandse cultuur heeft moeten overwinnen.93

 De uitbarsting, want zo kunnen we het artikel wel typeren, van die 

opgespaarde afkeuring pakt niet alleen maar rampzalig uit. Zijn afkraken van 

Vondel prikkelt Verwey tot het bestuderen van die dichter. De achttienjarige 

raakt vervolgens niet moe aan Erens de volgens hem mooiste gedichten van 

Vondel voor te dragen en publiceert jaren later zijn boek Een inleiding tot Vondel 

                                                           
93 Erens 1922(b): 189; Erens 1930(c): 389; Erens 1989: 181, 350-352, 409. 
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(1893).94 Kloos steunt zijn vriend in diens redenatie: ‘Limburger van geboorte en 

inborst, […] geruime tijd vertoefd hebbend in het buitenland, […] schijnt hij, als 

het ware, op een hoger en dus ruimer uitziend plan van beschaving en begrip te 

leven, dan dit met vele andere, evenzeer ontwikkelde Hollanders het geval kan 

zijn.’95 En de ‘legendevorming’ die de gebeten hond zich in zijn geboortestreek 

nog geruime tijd moet laten welgevallen? Soit.96 Erens heeft zijn gal gespuwd. 

Hij, ‘een plant geteeld ver van Holland in het zuiden van Limburg, dicht bij de 

Duitse grens,’ 97 zal nog herhaaldelijk reflecteren op de positie van de Limburger 

binnen Nederland en op zijn Limburgse schrijverschap binnen de Nederlandse 

letteren.   

Augustus brengt naast de Bredero-reuring ook onverdeeld goed nieuws: Van 

Deyssel is eindelijk weer in de buurt. Hoe louterend hij La Roche heeft ervaren 

zal hij later in zijn Gedenkschriften vastleggen. De burgemeester nodigde hem 

zowaar tot het samen soldaat maken van een fles stokoude rode bourgogne. En 

gewandeld heeft hij er, altijd in korte broek en getooid met een bruin slap 

hoedje, door de bossen met hun snel stromende wateren, over de wegen aan de 

voet van overhangende rotsen. Nu gaat hij met Erens, die deze heerlijke 

ervaringen heeft moeten missen, bijna iedere dag rond de klok van vier een 

wandeling maken. Daarbij gaat het er eigenaardig aan toe. Meestal spreken zij 

amper een woord tot elkaar. Ze kuieren wel een uur door het Vondelpark, 

zwijgend, terwijl ze strak voor zich uitstaren. Bij het grote hek op de 

Stadhouderskade buigen ze voor elkaar bij wijze van afscheid en schudden elkaar 

woordeloos de hand.             

 Erens bezit een kern die noch door de indrukken buiten hem, noch door 

de verwoorde gedachten van een ander kan worden geraakt, constateert Van 

Deyssel, die zich als ‘een soortgenoot’ beschouwt. Waar hij andere collega-

Tachtigers in zijn dagboek in 1886 bijvoorbeeld omschrijft als ‘lieve jongen’ 

(Verwey) of ‘snoeshaan’ (Aletrino), mag Erens van Van Deyssel ‘een uiterst 

belangrijk mensch’ heten. En dan dat fijne gelaat van Erens. Die wenkbrauwen, 

het lijken vogelveertjes, looft Van Deyssel. Erens komt hem voor als iemand uit 

                                                           
94 Erens 1989: 209, 210; De Liagre Böhl 2000: 173; Oosterholt 2005: 101, 255; De Keizer 

2017: 309. 
95 Kloos 1932: 35. 
96 Erens 1989: 250. 
97 Erens 1989: 350. 
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een andere wereld, die door dit hem vreemde aardse leven zwerft. Dan moet hij 

dit maar eens doen en dan moet hij dat maar eens doen, zo denkt Erens, volgens 

Van Deyssel; hij zoekt innerlijke bevrediging, die bepaalde, rust inhoudende, 

toestand van de geest, die door sommigen nooit, door anderen slechts zelden 

wordt gevonden. Maar bij alle ernst verstaat Erens de kunst om intens vrolijk te 

zijn. Van Deyssel neemt hem een keer waar vanachter een venster, in een wijk 

waar Erens hem onmogelijk kan vermoeden. Daar toont Erens zich een 

voorbijganger, vervuld van luchtige blijmoedigheid, die zowel de maat van zijn 

tred als de tinteling van zijn blauwgrijze ogen bepaalt en zijn gestalte lijkt te 

omgeven.98           

 Op 22 september is Erens de enige genodigde bij gelegenheid van Van 

Deyssels eenentwintigste verjaardag: ‘Amice, mag ik u verzoeken heden-avond 

tusschen acht uur en half negen een kopjen thee bij mij te komen gebruiken?’99 

De intensieve omgang tussen de twee duurt nog voort tot in 1887. Op de 

zesentwintigste mei van dat jaar zijn Erens en vader Thijm in de Amsterdamse 

Bonifatiuskerk de beide getuigen bij Van Deyssels huwelijk. Als gevolg van Van 

Deyssels daaropvolgende verhuizing naar de Ardennen treedt er wat 

verwijdering op, maar hun vriendschap zal er niettemin een voor het leven 

blijken. Zo is Van Deyssel op zijn beurt op 12 september 1906 getuige bij Erens’ 

huwelijk in Haarlem. Hij noteert in 1907 terugblikkend op Erens in 1883: ‘Wat is 

dat toch een mooie, eerlijke en opene tijd geweest.’ In 1927 schrijft hij: ‘‘Zóó 

aangenaam […] het groote, groote aantal heerlijke uren, die ik in zijn gezelschap 

heb doorgebracht.’100 Van Deyssel zal over geen Nederlandse literator zo veel 

bladzijden schrijven als over Erens, en Erens kon zich op hetzelfde beroemen met 

betrekking tot Van Deyssel, heeft Prick vastgesteld.101    

 Met zijn ontvankelijke houding ten opzichte van Erens mag Van Deyssel in 

de ogen van Kloos Erens’ leerling heten. Erens spreekt die kwalificatie niet tegen. 

Van Deyssel heeft Erens echter nooit letterlijk zijn ‘leraar’ genoemd, anders dan 

Frits Roosdorp, die zijn debuutbundel Kinderen in 1898 zou opdragen ‘Aan Frans 

                                                           
98 Erens 1925: 432, 433; Erens 1928: 205, 206; Kloos 1932: 35; Meijer 1959: 185; Van 

Deyssel 1962(b): 301-303, 650-652; Prick 1964: 138, 139; Prick 1997: 499. 
99 Prick 1997: 538. 
100 Van Deyssel 1927; Van Deyssel 1962(b): 648; Prick 1964: 141; Prick 1990(b): 45; Prick 

1997: 614, 645; Prick 2003: 777; LM: L00781 B1. 
101 Prick 1964: 160. 
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Erens – Mijn Leider’. Wel gewaagt Erens van het moment waarop Van Deyssel 

hem ‘met wijd geopende ogen’ en zonder spoor van ironie zegt: ‘Ik geloof, dat jij 

de man van de toekomst bent.’102 Dat kan bij Van Deyssel allerminst gelden als 

een achteloos geuit compliment, wanneer we bedenken dat hij zélf die man wil 

worden, de man die ‘de literatuur van de toekomst’, van de twintigste eeuw, zal 

scheppen. Blijkbaar benaderen de teksten die Erens in de nazomer van 1885 

schrijft en aan zijn vriend voorleest wat die overweegt om zelf uit te werken. Bij 

wijze van experiment heeft Erens een serie van vier korte novellen geschreven, 

die hij ‘Gevoelsovergangen’ doopt. Ze beslaan niet meer dan twee, hooguit drie 

tijdschriftpagina’s en zijn gereduceerd tot enkele noodzakelijke woorden om de 

voortgang van de actie te vertellen. Hij heeft ernaar gestreefd aan deze verhalen 

een bovenzinnelijke realiteit te geven, waarbij de emotie wegvalt en alle 

evenementen en lichaamsbewegingen mechanisch zijn. De gewone gang van het 

menselijk sentiment en het intellect ontbreken eraan. Ieder mens wordt 

weergegeven als een samenstel van krachten en alle werkingen van de 

buitenwereld zouden moeten worden gezien volgens deze leer. Het komt Erens 

voor dat hij daarmee iets nieuws heeft gevonden. Hij zou zijn vinding 

‘dynamisme’ willen noemen. Van Deyssel lijkt later iets vergelijkbaars proberen 

te scheppen in zijn Menschen en bergen (1889, 1895). Inderdaad treft men 

daarin een onpersoonlijke, bijna materiële benadering van de mens aan. De 

mensen hebben nooit een naam, worden aangeduid met (de kleur van) hun 

kleding (‘de blauwe’), hun gestalte (‘de hooge’) of zelfs met (een onderdeel van) 

hun lichaam (‘het lijf’). Erens vindt dat Van Deyssel in Menschen en Bergen een 

uitgewerkte versie heeft gegeven van zijn idee.      

 Met Barrès correspondeert Erens ook over zijn vinding, maar de strateeg 

doet dat bewust in vage bewoordingen. Hij is bang dat de eerzuchtig geworden 

kennis er zelf mee aan de haal gaat. Dat zou hij van de Fransman kennelijk 

minder goed kunnen hebben dan van Van Deyssel. Hij blijft intussen onzeker 

over de kwaliteit van zijn eigen werk en talmt met het aan te bieden aan een 

tijdschrift. Bij een volgende verhuizing raakt het manuscript zoek.103   

                                                           
102 Erens 1989: 202; Roosdorp 2019: 11. 
103 Szarama 1972: 32; Kemperink 1988(b): 40, 42, 377, 378, 389; Erens 1989: 203, 204; Van 

der Weij 1997: 84, 85. Byvanck trekt uit zijn gesprek met Barrès ook de conclusie dat deze 

getuigt van ‘niet weinig eerzucht’ (1892: 190). 
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Maandagavond 28 september vindt ten huize van Van der Goes een diner plaats 

bij gelegenheid van de verschijning van de eerste aflevering van De Nieuwe Gids. 

Van der Goes’ moeder en zuster, ware keukenprinsessen, staan achter de 

pannen. Het tijdschrift, waarvan de naam door Paap werd bedacht, is er 

eindelijk. Het wil een eigen tehuis zijn, een verzamelplaats voor gelijkgezinden 

die ‘de gemeenschappelijke zaak’ zou kunnen dienen, een orgaan voor de 

jongeren, ontslagen van vreemde voogdij.104 Het blad biedt wat de ondertitel 

belooft: het is een tweemaandelijkse periodiek voor letteren, kunst, politiek en 

wetenschap. Al deze terreinen worden bestreken. Zo propageert De Nieuwe Gids 

op politiek vlak de invoering van het algemeen kiesrecht, mengt het blad zich in 

de schoolstrijd en laat het sympathie doorschemeren voor het socialisme. De 

eerste jaargang zal ruim 1000 bladzijden bevatten. Gestart wordt met 53 

abonnees; na een jaar zijn het er ruim honderd. 105  Het bij Van der Goes 

verzamelde gezelschap bestaat buiten de vijf redacteuren Van Eeden, Van der 

Goes, Kloos, Paap en Verwey uit de genodigden Willem Versluys, de uitgever van 

het blad; Arnold Aletrino; de in het voorgaande jaar gepromoveerde 

scheikundige en Plato-kenner Charles of Chap van Deventer, zwager van Jacques 

Perk en neef van Huet;106 de geograaf Hendrik Blink; de uit Delft afkomstige, al 

grijze leraar Jan Abraham van den Broek alias G. Buitendijk; de gepromoveerde 

wis- en natuurkundige Frowein als vervanger van de geïnviteerde maar niet 

verschenen links-radicale journalist Pieter Lodewijk Tak;107 de sanatoriumarts 

Jelgersma; de oud-Rolducien en latere Amsterdamse wethouder Wibaut; Van 

Deyssel en Erens. De laatste twee dragen aan de feestvreugde bij door aan het 

                                                           
104 Van der Goes 1931: 20; Asselbergs 1951: 61; Meijer 1959: 100; Blom 2012: 45, 46.  
105  Asselbergs 1951: 63; Stuiveling 1959: 30, 116; De Vooys en Stuiveling 1966: 121; 

Jongstra 1985: 126; Van den Berg en Couttenier 2009: 580; Blom 2012: 50, 51; Slijper 2017: 

75; Honings en Jensen 2019: 330, 331.  
106 Van der Goes 1931: 10; Asselbergs 1951: 160; Winkels 1985: 160; Van Deyssel 1986: 

329, 330; Praamstra 1988: 265; Erens 1989: 264; Van Vloten 1998: 10. Van Deventers 

moeder is de lievelingszus van Huet. In zijn ‘in memoriam’ noemt Erens Van Deventer in 

1931 ‘een van Nederlands rijkste geesten’; ‘van alles was hij op de hoogte’; en: ‘de 

opstellen van de neef zijn voor ons leesbaarder dan die van de oom’ (Erens 1931(d): 5). 
107 Tak zal niettemin vanaf 1886 meewerken aan De Nieuwe Gids, in de jaren 1890-1893 

ook als redactielid. Vooral als geldschieter zal hij zijn verdienste hebben voor het tijdschrift 

(Meijer 1959: 102; Winkels 1985: 176; Bijl de Vroe 1987: 166; De Groot 2003: 174; Blom 

2012: 50; Janzen en Oerlemans 2017: 146, 150, 187, 188, 192, 233). 



 

220 
 

dessert al dansend en gesticulerend naar links en rechts zangpartijen uit Willem 

Peijpers’ populaire, kluchtige revue Jansen hier! Jansen daar! Jansen overal! ten 

gehore te brengen. Ze hebben er de voorgaande dag flink op geoefend. Wanneer 

ze die allemaal hebben voorgedragen, dienden ze zich door negentien 

coupletten te zwoegen. Het vierde gaat van: ‘O ’k houd veel van de militaire/veel 

van de militaire (bis)/’k Houd veel van de militaire/’k houd er heel veel van’; het 

twaalfde: ‘Gu nu je vrouw opzoeken/En wordt een beter mensch/Ik zal u niet 

vervloeken/Want ik heb nu mijn wensch.’ Met tussendoor nog los ingevoegde 

regels als: ‘rataplan-rataplan-rataplan-plan-plan.’ Daarmee is het spel van de 

Tachtigers op de wagen.108         

 Erens komt al in de eerste aflevering van hun lijfblad ter sprake, in een 

‘Varium’ namelijk van Van der Goes. Die bespreekt daarin Erens’ ophefmakende 

‘Bredero’. Het ‘Varium’ is lichtvoetig van toon, maar neemt het ook voor de van 

‘onnederlandsheid’ betichte Erens op: ‘Eigenlijk houden zijn vrienden hem voor 

een echte Hollander.’ Hij heeft een talent van ‘niet onaanzienlijke hoogte.’ Zijn 

oordelen in ‘Bredero’ zijn dan wel ‘niet altijd van de beste’, maar het stuk heeft 

ook niet de pretentie op dat punt nauwgezet te zijn geschreven. De centrale 

vraag die Erens volgens Van der Goes lijkt te stellen, komt hem gerechtvaardigd 

voor, namelijk: ‘waarom de literatuur zo kinderachtig gebleven is in een land, dat 

[in] de beschaafde wereld in wetenschap, kunst en filosofie meetelt onder de 

allereerste van Europa.’ Het is een standpunt dat Van der Goes zelf vanaf 1882 

heeft uitgedragen in De Amsterdammer. In dat tijdschrift laat hij zich kritisch uit 

over schrijvers van de voorgaande generatie, onder wie Beets. Dat Van der Goes 

daarenboven zelf bij de organisatie van de hoofdstedelijke 

herdenkingsactiviteiten rondom Bredero is betrokken, maakt hem de uitgelezen 

persoon om op Erens’ ‘Bredero’ te reageren. De lezers van De Nieuwe Gids zullen 

weldra bijdragen van Erens tegemoet mogen zien en dan hun eigen oordeel over 

hem kunnen vellen, stelt Van der Goes alvast in het vooruitzicht.109  

Hoe de Nieuwe Gidsers in dit prille stadium van hun tijdschrift met elkaar 

omgaan, kan worden afgelezen aan het toneelstuk De Koffie-fuif dat op 11 april 

                                                           
108 ’s-Gravesande 1956: 24; Meijer 1959: 119; Erens 1989: 218; Prick 1997: 538, 539; Blom 

2012: 30, 38, 39, 48, 49, 62; Janzen en Oerlemans 2017: 124, 267-270, 282; Stadsarchief 

Rotterdam 405-02 1154: 124, 126.  
109 Anoniem 1885-1886; Blom 2012: 48, 49; Heijbroek en Voeten 2012: 16. 
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1886 wordt opgevoerd voorafgaand aan het huwelijk van Van Eeden met Martha 

van Vloten, een ‘clubzuster’ – Erens bedacht die naam voor met de Tachtigers 

sympathiserende, kunstminnende dames. Het idee komt van Van Deventer, voor 

de uitwerking zorgen Van der Goes en Verwey. Plaats van handeling is Van 

Eedens werkkamer, Amstel 17, waar Van der Goes, Aletrino, Van Deventer, 

Verwey, Veth, Erens en Van Vloten zich bevinden. ‘Ieder van de personen wordt 

in zijn eigenaardigheden getypeerd,’ noteert Jan Fontijn, die in 1990 in zijn Van 

Eeden-biografie Tweespalt als eerste van het bestaan van dit document 

gewaagt. En zo citeert toneelschooldocent Van der Goes naar hartenlust uit 

toneelteksten en propageert hij het socialisme, vormt de notoir ‘zware’ lach van 

Aletrino een telkens terugkerende grap en vliegen de woordspelingen over tafel. 

Als op een gegeven moment Martha vertrekt en daarmee het beschavende, 

vrouwelijke element in het gezelschap, zet men het op een drinken. Aletrino 

houdt een speech over de veredeling van vrouwen en de mogelijkheid om die 

via het huwelijk te realiseren. Fontijn: ‘Ieder van de vrienden geeft vervolgens 

zijn visie op het huwelijk’ – voordat de fuif ontaardt in een bacchanaal, waar 

alleen nog nonsens wordt gesproken.       

 Op grond van Fontijns uitspraken valt te verwachten dat De Koffie-fuif met 

betrekking tot Erens als het Amsterdamse equivalent van Belons roman zou 

kunnen gelden en de lezer daarin mogelijk andermaal een intiem 

ooggetuigenverslag van zijn manier van doen krijgt voorgeschoteld. Maar 

wanneer de cultuurhistorica Francisca van Vloten in 1998 het in de Amsterdamse 

Universiteitsbibliotheek onder signatuur 1049 bewaarde manuscript aan een 

onderzoek onderwerpt, moet ze vaststellen dat halverwege drie tekstvellen 

ontbreken. Erens staat weliswaar in de lijst van handelende personen – als 

‘François Erens’ – maar verschijnt in de bewaard gebleven tekst nergens ten 

tonele. Dat valt des te meer te betreuren nu Fontijn zijn passage over De Koffie-

fuif besluit met: ‘Het toneelstuk is een niemendalletje, maar geeft impliciet toch 

aan dat er contrasten zijn tussen de vrijgevochten vrienden en het ‘fatsoenlijke’ 

bruidspaar.’110 Met de ‘vrijgevochten’ karakterelementen van Erens en zijn visie 

op het huwelijk blijven we bijgevolg onbekend. Van Vloten veronderstelt dat 

Erens’ rol was voorzien, maar uiteindelijk niet is uitgewerkt, ook niet op de 

verdwenen pagina’s – het gaat bij het bewaard gebleven afschrift volgens haar 

                                                           
110 Van Vloten 1998: 9, 11-14, 16-18, 20, 22, 25; Fontijn 1999: 208, 547; Van Uuden en 

Stokvis 2007: 50. 
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evident om een kladversie. De volledige titel luidt: ‘De Koffie-fuif. Drama in Een 

Bedrijf, met een Naspel’ – een bedrijf is er, een daarvan te onderscheiden naspel 

niet. Zou het kunnen zijn dat de grap nu juist schuilt in Erens’ niet-verschijnen? 

Wat als hij in Amsterdam nog steeds – of alweer – zo’n onverbeterlijke laatkomer 

was als in zijn Rolducse puberjaren en hij na het vallen van het doek misschien 

in zijn eentje garant stond voor het nu ontbrekende naspel? Wellicht schuilt er 

in Munnichs’ archief een vollediger afschrift dat hierover uitsluitsel bieden kan.  

‘Het waren schone jaren van jeugd en scheppingsdrang, van het vinden van 

nieuwe ideeën. Schone jaren ook van vriendschappen, die zouden duren een 

mensenleven lang, van oprechte bewondering van de een voor het werk van de 

ander met een intens begrip daarvan,’ zo vat Erens de in dit boek beschreven 

levensjaren zelf samen.111 Tot aan zijn overlijden, op 5 december 1935, blijft hij 

De Nieuwe Gids trouw, vanaf 1909 onafgebroken als redacteur; een periode van 

nog een halve eeuw, vol goede én slechte tijden ─ levensjaren die vragen om een 

zelfstandige studie. 

  

                                                           
111 Erens 1935(j): 298, 299; Erens 1989: 348. Woorden van vergelijkbare strekking staan in 

Erens 1899(f): 4 en in de brief die een ernstig zieke Van Deventer Erens op zijn verjaardag 

23 juli 1931 toestuurt, kort voor de prostaatoperatie die hem fataal zal worden: ‘Hoe het 

ook gaan moge, beste Frans, ─ laat ik je verklaren, dat onze vriendschap een mooie schat 

in mijn leven is geweest, en ik je jaren van dragelijk leven toewensch. […] van je ouden 

vriend Chap.’ [LM: D.393 B.1 Brieven van Van Deventer aan Erens, map 1926-1931] 
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9 – Het beeld van de schrijver Erens                                                            

in internationaal poëticaal perspectief 

 

In dit hoofdstuk richt ik mij op Erens’ poëtica zoals die enerzijds blijkt uit zijn 

literaire beschouwingen, kritieken en correspondentie uit de jaren 1886-1893 en 

anderzijds uit de literaire teksten die hij in deze jaren publiceert. Ik doe dat om 

in beeld te krijgen in welk(e) opzicht(en) zijn voorgaande, vormende levensjaren 

hun invloed laten gelden op zijn ideeën over literatuur en op de literatuur die hij 

dan schrijft. Ook wil ik zijn ideeën en teksten vergelijken met die van zijn Parijse 

en Amsterdamse kennissen in dezelfde periode. Het is in de voorgaande 

hoofdstukken duidelijk geworden dat Erens een andere achtergrond had dan de 

geestverwanten met wie hij in Parijs en Amsterdam verkeerde; vertaalt die zich 

ook in andere literatuurtheoretische standpunten en een andere literaire 

praktijk? Welke elementen uit de Parijse en Amsterdamse literaire productie 

neemt hij over en waar wijkt hij daar eventueel van af? Hoe laat hij zich kortom 

– wel of niet bewust – zien als schrijver; welk beeld geeft hij af en hoe reageren 

zijn tijdgenoten daarop? Dit hoofdstuk biedt antwoorden op deze vragen. Van 

de mede-Tachtigers vormt vooral Van Deyssel daarbij een telkens terugkerend 

referentiepunt aangezien hij diezelfde rol als intimus en klankbord voor Erens 

vervulde.  

Eerst iets meer over de term ‘poëtica’. ‘Poetica’ is de titel van de oudste literaire 

verhandeling in Europa, die van Aristoteles uit de vierde eeuw voor Christus. Ook 

verschillende latere betogen over literatuur worden naar dit voorbeeld ‘poëtica’ 

genoemd. Het woord duidt in dit verband dan ook een genre aan. Deze 

genrenaam dekt een heterogene lading van didactische verhandelingen die zich 

met aanwijzingen over zaken als stijl en compositie tot (beginnende) schrijvers 

richten. In het vervolg van dit hoofdstuk gaat het echter over poëtica in een 

andere betekenis. ‘Poëtica’ wordt namelijk ook gebruikt om de literaire ideeën 

aan te duiden van schrijvers, critici en wetenschappelijke onderzoekers. Van hen 

wordt verwacht dat ze zich normatief opstellen. Het is voor hun werk ook 

noodzakelijk dat zij over een esthetisch ideaal beschikken, maar zij hoeven dat 

niet op papier te zetten. De meeste schrijvers presenteren hun ideeën ook niet 

systematisch. Erens vormt op die regel geen uitzondering. Wie iets van zijn 

ideeën aan de weet wil komen is behalve op zijn literaire teksten aangewezen 
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op een aantal verspreide opmerkingen in zijn bijdragen (kritieken, 

beschouwingen) aan krant en tijdschrift, privécorrespondentie en op een – door 

hem in portefeuille gehouden – voorwoord. Op die basis van losse bouwstenen 

kan dan een poging worden gedaan om Erens’ poëtica te reconstrueren.  

 Opgemerkt zij dat de literaire praktijk van een schrijver niet met zijn 

literaire theorie hoeft overeen te stemmen. De reden hiervoor kan gelegen zijn 

in de positionering van de schrijver ten opzichte van het literaire veld, wat weer 

kan raken aan zijn self-fashioning. Een poëtica ontstaat namelijk nooit in een 

vacuüm, maar altijd in een context, een literair ‘klimaat’. Zo kan een schrijver de 

aandacht trekken met een uit (pseudo-)wetenschappelijke verhandelingen 

opgebouwde theorie – de tactiek van Zola. Van Buuren en Jongeneel stellen dat 

Zola’s verhandelingen vooral een publicitair doel dienden en dat zijn romans niet 

altijd overeenstemmen met zijn theorieën.1      

 Hoe de verhouding tussen theorie en praktijk bij Erens uitpakt, zal uit de 

volgende paragrafen blijken. Het praktische deel van zijn poëtica, dat kan 

worden afgeleid uit Erens’ literaire teksten, wordt aangeduid als de ‘interne 

poëtica’, het theoretische deel dat blijkt uit zijn niet-literaire werk de ‘externe 

poëtica’.2 In de paragrafen 9.1 en 9.2 reconstrueer ik het externe gedeelte: in de 

eerste paragraaf vergelijk ik Erens’ theorie met de poëtica van Tachtig en in de 

tweede paragraaf stel ik eenzelfde vergelijking op van Erens’ ideeën ten opzichte 

van de poëtica van de Parijse symbolisten. Paragraaf 9.3 wijd ik aan de 

reconstructie van het interne gedeelte, waarbij ik behalve de teksten uit Dansen 

en Rhytmen ook de ongebundeld gebleven teksten betrek. Net als bij de externe 

poëtica maak ik ook hierbij een vergelijking met Tachtig en daarnaast met Erens’ 

Franse voorgangers Bertrand en Baudelaire. 

 

 

 

                                                           
1 Van Buuren en Jongeneel 1996: 10. 
2 Cornelissen 2001: 179-181, 186; Van Bork en Laan 2010: 15, 17, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 

30, 39. 
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9.1 Erens versus de leuzen van Tachtig     

                                                                           

Het van alle onderlinge verschillen abstraherende uitgangspunt van de rond De 

Nieuwe Gids verzamelde Tachtigers-als-groep vormt de drieledige leuze: kunst is 

passie, geformuleerd door Van Deyssel;3 vorm en inhoud zijn één, door Kloos 

ontleend aan een artikel van zijn mede-Perk-bezorger Vosmaer4 en l’art pour 

l’art, de kunst om de kunst, de leus die behalve in Frankrijk ook in Duitsland en 

Engeland furore maakte en door Paap Flanor was binnengebracht.5  

 Vooropgesteld: Erens dacht daar zo het zijne van. ‘Bij Frans Erens 

bemerkte men zelfs een zeker wantrouwen tegen het programmatische van een 

kunstrichting,’ schrijft Van Duinkerken in 1935, om er in 1936 op te laten volgen: 

‘In leuzen geloofde hij niet, zelfs niet in de litteraire leuzen van de tachtiger 

school.’ Ook Van Valkenhoff wijst op Erens’ afwijkende standpunten. 6  Erens 

heeft – uit weloverwogen strategie? – slechts ‘de kunst om de kunst’ al in de 

jaren tachtig – impliciet – in een publicatie weersproken, namelijk in het eerste 

aan Rollinat gewijde Minerva-artikel uit 1883. Rollinats Baudelairiaanse poëzie 

had volgens Erens een nuttige functie. Zij kon de lezer een blijvend voordeel 

verschaffen doordat zij een appèl deed op diens moraliteitsgevoel, terwijl de 

allerwegen geconsumeerde opiaten hem hooguit tijdelijke bedwelming boden. 

Tot een expliciete afwijzing van de leus komt Erens in 1893 in – nota bene – De 

Nieuwe Gids wanneer hij poneert: ‘L’art pour l’art wil zeggen l’art contre l’art.’ 

                                                           
3  Hij ontleende de stelling aan de ‘Voorrede’ van Huets Lidewijde (Huet 1868: V-VIII; 

Donker(sloot) 1929: 35). 
4 Vosmaer schreef in 1877 in De Banier, tijdschrift van ‘Het jonge Holland’ inclusief de hier 

gehandhaafde cursivering: ‘Er is een wet die vooraan vaststaat, en waaraan meer dan 

eenige, alle Helleensche Kunst zoozeer voldaan heeft, dat zij haar gansche wezen 

beheerscht, de eenheid van vorm en inhoud.’ (Prinsen 1980: 10). 
5 Mendes da Costa 1925: 508; Reisel 1967: 69; Heinrichs 1985: 9-11; Anbeek 1999: 23; Van 

Boven en Kemperink 2006: 92, 93. Benjamin Constant zou de leuze voor het eerst hebben 

opgeschreven en wel in zijn dagboek op 11 februari 1804: ‘L’art pour l’art, et sans but: tout 

but dénature l’art’. Hij kwam toen uit Weimar, waar hij over de esthetische ideeën van 

Kant had gediscussieerd. De filosoof Victor Cousin zou de leuze hebben gebruikt in zijn 

Lecture 22 aan de Sorbonne in 1818: ‘Il faut la religion pour la religion/la morale pour la 

morale,/l’art pour l’art’ (Marx 2005: 63, 64).  
6 Van Duinkerken 1935: 889; Van Duinkerken 1936: 17; Van Valkenhoff 1939: 4, 8, 9. 
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Hij werkt dat standpunt nader uit, eerst in de oktober-aflevering van De Nieuwe 

Gids van 1895 en vervolgens op 24 juni 1900 in De Amsterdammer. Dan stelt hij 

onomwonden dat de kunst zelden een moeilijker tijd heeft gekend dan sinds zij 

er nog slechts om haarzelf is. Toch kan goede kunst er alleen zijn indien zij er is 

om iets anders, vervolgt hij. Dat andere hoeft geen les te zijn waar de lezer wijzer 

van wordt en evenmin een verkondigde moraal zoals het geval was bij Rollinat. 

De kunst is ook dan goed, zelfs juist dan, wanneer zij voortkomt uit een 

onweerstaanbare scheppingsdrang en zij in eerste instantie alleen voor de 

scheppende kunstenaar voordelig is. Die kunstenaar kan zich van in hem 

verzamelde aandoeningen als verdriet, vreugde, geluk en toorn ontdoen 

wanneer hij die – en dat is cruciaal voor de kunstwaarde: spontaan – opschrijft 

en ze daarmee tot kunst maakt. Dit is wat Baudelaire zou hebben gedaan in zijn 

Fleurs du Mal. Kunst is in Erens’ ogen dan ook geen middel tot vermaak, maar 

een levensvoorwaarde voor de mens, een communicatiemiddel tussen de ene 

mens en de andere. Wat goede kunst meedeelt, kan op geen andere wijze 

worden meegedeeld en moet ook worden meegedeeld: het is een wezenlijk 

bestanddeel van het menselijke gemeenschapsleven. Gevoelens die de 

kunstenaar heeft doorleefd, draagt hij via kunst op andere mensen over. Zij 

worden dan door deze gevoelens aangeraakt en ondervinden ze op hun beurt 

ook. Erens heeft dit standpunt niet meer gewijzigd. Nog in 1931 schrijft hij in De 

Gemeenschap over ‘de kunst om de kunst’: ‘Deze theorie komt neer op de 

volkomen zelfstandigheid der kunst als een abstract begrip, maar ik moet 

bekennen, dat ik haar niet aanhang en ook haar praktische mogelijkheid 

betwijfel.’7           

 Erens mag, zoals Van Duinkerken veronderstelt, in Parijs een exemplaar 

van Perks Gedichten bij de hand hebben gehad, de stelling ‘vorm en inhoud zijn 

één’ uit Kloos’ inleiding moet hem ook toen al als het intrappen van een open 

deur zijn voorgekomen. En dat ongeacht de veelal vergeten toevoeging ‘in 

zoverre iedere verandering in de woorden een gelijklopende wijziging geeft in 

het beeld of de gedachte, en iedere wijziging in deze een overeenkomstige 

nuancering van de stemming aanduidt.’ Erens vond naar eigen zeggen ‘altijd’ al 

dat het met het strijden voor dit principe was ‘als met het proza, dat monsieur 

                                                           
7 Erens 1893(b): 422; Heijermans 1895: 1; Erens 1900(d): 4; Erens 1906: 261, 262, 285; 

Erens 1931(c): 330, 331; Erens 1938: IX, XI; Erens 1940: 88; Nissen 2008: 22. 
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Jourdain zijn leven lang had gesproken zonder het te weten,8 want is bij een 

creatie niet de voorwaarde der eenheid van vorm en inhoud vervuld, dan valt zij 

vanzelf buiten de sfeer der kunst. Dan ontbreekt de spontaniteit en zonder 

spontaniteit kan geen levensvatbaar kunstwerk bestaan. Bij de artiest zal de 

vormloze stof, die in hem werkt en naar buiten wil komen, zich zelf de juiste, de 

passende vorm veroveren, en dan is het kunstwerk geboren.’ Maar die 

opmerking verscheen in boekvorm niet eerder dan postuum in Suggesties 

(1940).9 Aan intimus Van Deyssel laat Erens wel reeds op 19 augustus 1884 – en 

daarmee vóór zijn eerste persoonlijke kennismaking met Kloos – in een brief 

weten: ‘De voorrede van Kloos kan niet als zodanig [‘program’ van een 

kunstrichting] gelden omdat er niet genoeg in gepreciseerd wordt: een 

programma wil helder en eenvoudig zijn als een Titel van het Burgerlijk 

Wetboek.’ 10  Die mening lijkt hij nooit ten overstaan van Kloos te hebben 

herhaald, wat andermaal op een strategische aanpak lijkt te wijzen. 

‘Kunst is passie’ is voor Erens wellicht de heikelste leuze geweest, gemunt als ze 

was door zijn goede vriend Van Deyssel. Maar ook Kloos had deze al in zijn 

inleiding bij Perk overgenomen van de door hem daar geciteerde Leigh Hunt: 

‘poetry is imaginative passion’. Erens buigt zich in 1888 over deze leus, maar 

houdt dat exposé – ‘Een decadent’, de titel slaat op de door hem in deze tekst 

centraal gestelde Barrès – achter. Op publicatie was het andermaal wachten tot 

Suggesties.11           

 In ‘Een decadent’ bestempelt Erens de kunst die louter passie is als 

lyrisme. Waar Barrès dit lyrisme volgens hem schept in Frankrijk, schrijft Erens 

Van Deyssel te beschouwen als Nederlandse schepper van deze kunst die van de 

lezer vraagt om een volgzame houding. De kunstenaar plant – ‘met een 

versnelde bloedsomloop en hevige aandoeningen in het hoofd’ en daarmee in 

een toestand van disharmonie – zijn individu als het ware in het individu van de 

lezer. Bij de kunst die daarentegen voortkomt uit een harmonieus samengaan 

                                                           
8  Monsieur Jourdain is een personage uit Molières Le bourgeois gentilhomme, een 

welgesteld burger die zich de levenswijze van de adel eigen wil maken. Zijn omgeving 

doorziet de discrepantie tussen Jourdains vorm (zo kleedt hij zich als een edelman) en zijn 

werkelijke inhoud (van burgerman) en drijft de spot met zijn ingebeeld gedrag. 
9 Van Duinkerken z.j.: 38; Erens 1931(c): 331; Erens 1940: 89; Erens 1989: 199, 205, 206.  
10 Prick 1997: 473, 994. 
11 Prick 1964: 150, 151, 196. 
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van passie en rede gunt de kunstenaar de lezer de ruimte er zijn eigen gevoelens 

bij te ontwikkelen. Hier blijft de kunstenaar veel meer buiten zijn werk, treedt hij 

niet op als de leider van zijn publiek. Erens noemt dit ‘koude kunst’, die dan ook 

tot stand komt zonder ‘onstuimige trillingen’ bij de kunstenaar – en we weten al 

van de Baudelaire-opstellen dat hij deze kunst, waarin hartstocht en verstand 

gecombineerd zijn, de hoogste kunst acht; Baudelaire miste de hartstocht. 

Koude kunst scheppen acht Erens lastiger dan het maken van lyrisme, dat 

vanwege de bepalende rol van de individuele kunstenaar van hem ook wel 

‘individualisme’ mag heten. Volgens Erens schiepen Homerus, Shakespeare en 

Goethe koude kunst. Hun werk heeft eeuwigheidswaarde. Dat geldt allerminst 

voor het individualistische werk van ‘hen, die door de hovaardij van hun eigen 

ikheid zichzelf hebben verheven: zij zullen zijn van korte duur en slechts op de 

stoelen hunner tijdgenoten mogen zitten. Het nageslacht zal hun de deur wijzen, 

want zij waren alleen zichzelf. Het Ik sterft; het egoïsme draagt zijn grenzen in 

zichzelf.’ Dat geldt volgens Erens in elk geval voor het werk van Barrès, van wiens 

in 1888 geïntroduceerde Culte du Moi12 hij hier afstand neemt, en mogelijk ook 

voor dat van Van Deyssel, al schrijft Erens dat dit nog moet blijken. Het citaat 

doet ook denken aan Kloos, die in 1885 zijn ‘Sonnet V’ aanhief met een niet 

bescheiden ‘Ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten’. Maar Kloos noemt 

hij in deze tekst niet.13        

 Waar Erens, aanvankelijk niet in het openbaar, een eigen positie inneemt 

tegenover hun individualisme, kan hij zich ronduit vinden in het streven van zijn 

mede-Tachtigers naar de ‘zelfstandige zegging’; hun voorgangers gaven de 

indruk van niet zelf te zeggen, maar steeds te spreken van horen zeggen. Precies 

dit streven naar een eigen geluid, zonder de retorica en het moralisme van de 

oudere generatie, is wat de dichters en prozaïsten binnen Tachtig samenbindt, 

ook Erens, die juist door de ‘zelfstandige zegging’ van Perk tot diens poëzie 

aangetrokken raakte.  

                                                           
12  De Eredienst van het Ik, het principieel voorop plaatsen van de belangen en de 

ontplooiing der mogelijkheden van de eigen persoon (Geerts en Den Boon 2004: 667). Het 

is ook de titel van Barrès’ in 1888 met Sous l’œil des barbares begonnen romantrilogie (in 

1889 volgt Un Homme libre, in 1891 rondt Le Jardin de Bérénice het drieluik af). 
13 Erens 1935(d): 360; Erens 1940: 18, 19; Van Duinkerken 1941: 5; Asselbergs 1951: 123; 

Van der Weij 1997: 94. 
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Wanneer De Nieuwe Gids eenmaal te water is gelaten, begint al snel het gemuit. 

Berucht is de afrekening van Van Deyssel met de productief meevarende 

Netscher in de brochure Over Literatuur, terwijl de eerste jaargang van het blad 

nog niet de haven heeft bereikt. Van Deyssel verwacht dat Nederlandse 

schrijvers de impuls die van het Franse naturalisme uitgaat opnemen maar 

daarbij ook naar een eigen, Nederlandse uitwerking zoeken. Precies dat laat 

Netscher volgens hem na en hij wordt dan ook het mikpunt van Van Deyssels 

kritiek.14 Erens, de enige aan wie Van Deyssel de brochure nog voor publicatie 

heeft voorgelezen, ziet het met lede ogen aan. Hij vindt het misplaatst om 

Netscher publiekelijk te kielhalen. Die had van hem zo mogen voortgaan 

aangezien het naturalisme op die manier ingang vond in Nederland, noteert hij 

althans decennia later in Vervlogen jaren. Maar niets daarover in het telegram 

dat hij op 29 april 1886 naar Van Deyssel stuurt. Daarin feliciteert hij zijn 

boezemvriend kortweg met het resultaat: ‘Remerciements et félicitations. 

Erens’.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Donker(sloot) 1929: 51; Erens 1931(e): 5; Asselbergs 1951: 46, 64, 65; D’Oliveira 1966: 

20, 58; Anbeek 1981: 116-118, 144; Anbeek 1982: 29-32; Den Os 1982: 120; Kemperink 

1984: 50; De Jong 1985: 80; Erens 1989: 199; Endt 1990: 9, 17, 18, 28, 29, 41-43; Van 

Halsema 1998: 521; Anbeek 1999: 29, 31, 36; Van Boven en Kemperink 2006: 93, 99; 

Honings en Jensen 2019: 354.  
15 Prick 1964: 140; Erens 1989: 193; Prick 1997: 577. 
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9.2 Erens versus de ontwikkelingen in de Franse literatuur 

 

Terwijl het naturalisme in Nederland voet aan de grond begint te krijgen, is het 

in Parijs al op z’n retour, weet Erens. Daar geldt het symbolisme intussen als de 

nieuwste literaire mode. Het is Barrès die – na bemiddeling van Erens – een 

poging doet dit symbolisme uit te leggen in het eerste nummer van De Nieuwe 

Gids. Zijn bijdrage heet ‘L’Esthétique de demain: l’Art suggestif’. De term ‘art 

suggestif’, suggestieve kunst, als benaming voor het symbolisme is gemunt door 

Théodore de Wyzewa; voor de poëzie binnen deze stroming bedacht Barrès in 

1884 de benaming ‘poésie symbolique’.16 Barrès plaatst het naturalisme ofwel 

de objectieve kunst tegenover de subjectieve kunst van het symbolisme. Daarin 

krijgt de observatie van fenomenen uit de werkelijkheid een artistieke vertaling 

en daarom zou het symbolisme als de ware kunst mogen gelden, stelt hij. Zo’n 

artistieke vertaling laat Zola nu juist na. Zola en zijn volgelingen voegen niets toe 

aan hun weergave van werkelijk opgedane ervaringen. Het pessimisme, de angst 

die de huidige tijd kenmerkt, doen zij ook nog eens af als pietluttig gemopper. 

Maar op de generatie van nieuwe, jonge schrijvers is hun invloed nihil, bezweert 

Barrès. Voor deze jongeren is het ideaal het domein van de Idee. In dat domein 

hebben zich naast Maupassant, afvallig volgeling van Zola,17 ook de schrijvers 

Bourget, Rod en – in zekere zin – Huysmans gevestigd, noteert Barrès. Het 

pessimisme van dit kwartet schrijvers heeft een vruchtbare bodem geschapen 

voor het mysticisme. Uit deze geestesgesteldheid komt de literaire stroming van 

het symbolisme voort. De daartoe behorende schrijvers geloven dat alles wat zij 

waarnemen niets anders is dan een voorstelling, de projectie van de beelden die 

leven in hun ziel. Wie wijs is (en dit doorziet) herschept zijn creatie van de wereld 

in een geïdealiseerde vorm; de symbolistische kunstenaar realiseert dit in zijn 

werk. Barrès rondt zijn bijdrage af met het noemen van enkele symbolisten en 

hun volgens hem representatiefste werk, onder wie behalve Mallarmé ook zijn 

                                                           
16 Stuiveling 1959: 119, 129; Kemperink 1988: 185. 
17  Maupassant (1850-1893) was vanaf 1877 nauw betrokken bij Zola’s streven om de 

naturalistische literatuur bij het publiek te rechtvaardigen. Zola’s doorgedreven 

positivisme vormde voor hem de reden om uiteindelijk afstand te nemen van zijn 

leermeester (Schuerewegen en Smeets 2007: 93). 
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(en Erens’) vriend De Guaïta.18         

 In Frankrijk blijft het stuk niet onopgemerkt. La Revue Contemporaine 

oordeelt dat Barrès van de suggestieve kunst een charmant thema maakt dat hij 

met duidelijke voorbeelden uitwerkt in beknopte en rake zinnen. In Nederland 

is de ontvangst lauw. Het voornaamste wapenfeit in de receptiegeschiedenis is 

dat De Amsterdammer in zijn bespreking van het eerste nummer van De Nieuwe 

Gids naast de bijdragen van Verwey vooral dit stuk van Barrès prijst. De 

Tachtigers staan er ambivalent tegenover. Ter redactievergadering van 16 

september 1885 heeft Erens, die intussen binnen Flanor doorgaat als ‘le 

champion des nouvelles idées’, de kampioen van de nieuwe ideeën, de kopij van 

Barrès voorgelezen en ‘eenigszins’ verklaard, vermelden de notulen. Maar in 

vruchtbare aarde vallen de zich van Zola’s naturalisme loszingende denkbeelden 

behalve bij Erens vooralsnog alleen bij Van Deyssel. Kloos daarentegen vindt dat 

er aan Barrès’ artikel geen touw valt vast te knopen.19    

 Erens debuteert met eigen werk in de rubriek Varia in aflevering 4 die in 

april 1886 verschijnt. Het debuut betreft een bespreking van Edouard Dujardins 

verhalenbundel Les Hantises (De kwellingen). Erens lijkt daarin het symbolisme 

ditmaal zelf te willen verklaren. ‘François’ Erens is in dit artikel de eerste 

Tachtiger die – naar het voorbeeld van Barrès’ bijdrage – de naam van Mallarmé 

laat vallen. Mallarmé is een van de medewerkers – Erens noemt hen 

‘geheimzinnige zieners’ – van het door Dujardin opgerichte tijdschrift Revue 

Wagnérienne. Dat blad is vernoemd naar de ‘magister Richard’ Wagner (1813-

1883). Die Duitse componist heeft in zijn muziek ‘duistere zalen van zijn paleis 

getoond’, waarin Dujardin veel kon zien en meer nog kon vermoeden van wat 

niet zichtbaar is maar toch bestaat, stelt Erens, die zelf, we zagen het al, vast 

gelooft in een voor gewone stervelingen onzichtbare vierde dimensie. Erens 

beklemtoont aan de hand van een aantal citaten uit het besproken boek dat de 

‘magie’ die Wagners volgelingen zoeken te ontcijferen niet iets is om lacherig 

over te doen. Hij lijkt hun zoeken als moedig te waarderen: ‘velen zelfs hebben 

nooit den voet op de ladder gezet, zij zijn den breeden, gladden weg gegaan en 

zonder struikelen in den grafkelder gedaald.’ Maar Wagners adepten nemen 

geen genoegen met de gebaande paden. Wat zij zoeken, is een andere 

                                                           
18 Barrès 1885: 140-149; Kemperink 1988: 185, 186, 192; Kemperink 1988(b): 226. 
19 Kloos 1929: 128; De Graaf 1937: 90; Brachin 1975: 191; Luger 1982: 36; Van Halsema 

1987: 19; Van Halsema 2010: 72; Janzen en Oerlemans 2017: 125. 
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denkrichting, die voert naar waar volgens Erens ‘het eindelooze licht in nimmer 

rustenden golfslag ruischt.’ Niet de waarneembare werkelijkheid is hun 

werkelijkheid, maar hun ideeën zijn dat voor hen, want ‘alléén de Idee is,’ 

poneert Erens – geheel in lijn met de overtuiging van de symbolisten.20  

 Op Van Eeden maakt de bijdrage indruk. Hij noemt Erens in een brief aan 

Van Deyssel: ‘de behoofddekselde franschman, met zijn gesoigneerd oordeel, – 

die zoo omzichtig zijn fijne spelden steekt in het boek der karakters en dan zoo 

vaak de juiste bladzij opslaat,’ 21  daarbij meteen ook verwijzend naar het 

accessoire dat Erens is gaan benutten om zijn intussen ingetreden 

kaalhoofdigheid te verhullen. Erens’ opvattingen winnen terrein. Hoezeer Van 

Eeden van Erens gecharmeerd is geraakt, moge blijken uit het gegeven dat hij 

hem in 1888 aanstelt als zijn persoonlijk secretaris.    

 Na Barrès duidt nog een andere Parijse vriend van Erens, Moréas, de 

stroming van het symbolisme. Hij doet dat voor een groot publiek in Le Figaro 

met ‘Un manifeste littéraire’ dat op 18 september 1886 in de literatuurbijlage 

van die krant wordt gepubliceerd. De tekst, die zich nagenoeg geheel tot de 

poëzie beperkt en anders dan de teksten van Barrès en Erens amper aandacht 

besteedt aan het symbolistische proza, katapulteert Moréas naar 

(inter)nationale bekendheid. In de eraan toegevoegde redactionele inleiding 

wordt hij bestempeld als ‘un des plus en vue parmi ces révolutionnaires des 

lettres’, een van de meest geziene te midden van deze revolutionaire schrijvers, 

die door de redactie zou zijn verzocht om de fundamentele principes van de 

nieuwe kunstrichting te duiden. Het een noch het ander was het geval, betoogt 

Moréas’ biograaf Jouanny. Moréas werkte weliswaar mee aan het 

vooruitstrevende tijdschrift Lutèce, maar hij gold onder de symbolisten steeds 

als een van oorsprong buitenlandse outsider, zeker niet als een leidersfiguur. 

Mogelijk is hij zelf met zijn tekst gaan leuren. Zowel van de ronkende 

bewoordingen in de inleiding als van de inhoud van het ‘manifeste’ zullen de 

andere symbolisten hebben opgekeken. Het symbolisme uit de tekst beschouwt 

Jouanny eerst en vooral als het hoogstpersoonlijke symbolisme van Moréas. Zo 

zou de gemiddelde symbolist zeker niet Moréas’ beleden voorliefde voor 

archaïsmen hebben gedeeld.22 De impact was er niet minder om; in zijn wat 

                                                           
20 Erens 1885-1886: 149-151; Stuiveling 1959: 150; Prick 2007: 94, 95.  
21 Borgers 1957(b): 1364. 
22 Jouanny 1969: 424-428. 
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incoherente en geen eenvoudige uitleg biedende tekst strooit Moréas met 

formuleringen die zouden uitgroeien tot klassiekers.    

 Moréas’ definitie van wat symbolisme zou zijn is een voorbeeld van zo’n 

klassieke formulering: ‘la poésie symbolique cherche à vêtir l’Idée d’une forme 

sensible qui, néanmois, ne serait pas son but à elle-même, mais qui, tout en 

servant à exprimer l’Idée, demeurerait sujette’; de symbolistische poëzie stelt 

zich, dus, volgens Moréas ten doel de Idee te kleden in een waarneembare vorm. 

Daarmee is bedoeld: de taal. Maar die vorm wordt vaag gehouden om gevoelens 

hun absolute waarde te geven. Moréas vervolgt: ‘L’Idée, à son tour, ne doit point 

se laisser voir privée des somptueuses simarres des analogies extérieures; car le 

caractère essentiel de l’art symbolique consiste à ne jamais aller jusqu’à la 

concentration de l’Idée de soi.’ Poëzie moet dus niet gezien worden als de 

eenvoudige uitdrukking van objectieve feiten of emoties van welke aard dan 

ook; het gaat er in de kunst om symbolen te vinden die ruim genoeg zijn om heel 

de Idee te omarmen. Daartoe dient de kunstenaar de werkelijkheid niet te 

kopiëren, maar te interpreteren. Centraal staat het aanwezig stellen van 

onbestemde, hogere ideeën in het gedicht en deze zo tegelijk op het spoor te 

komen door middel van het symbool. Dat is geen geijkt symbool met een 

cultureel vaste betekenis zoals een kruis of een roos maar een element uit de 

werkelijkheid dat als het ware met een symboolfunctie wordt opgeladen. 

Waarnaar het precies verwijst blijft onbestemd, zoals ook de Idee iets 

onbestemds is; het gaat om de suggestie ervan. In Moréas’ eigen woorden 

samengevat: ‘Ainsi, dans cet art, les tableaux de la nature, les actions des 

humains, tous les phénomènes concrets ne sauraient se manifester eux-mêmes; 

ce sont là des apparences sensibles destinées à représenter leurs affinités 

ésotériques avec des Idées primordiales.’23 Hierin kunnen we een verwijzing zien 

naar Baudelaires ‘Correspondances’, verrijkt met een esoterisch accent. 24

 Moréas gelooft in het cyclisch verloop van de letterkunde, waarbij er een 

afwisseling plaatsheeft van tijden van glorie en verval – geheel overeenkomstig 

het evolutionistische denken van de natuurwetenschappen, die in de jaren 

tachtig het cultuurhistorisch bewustzijn internationaal in hun greep houden. Met 

                                                           
23 Moréas 1889: 33, 34; Beaujon 1900: 10, 24, 37; Osmont 1917: IX; Rodenko 1957: 6; 

Brandt Corstius 1968: 11; De Jong 1985: 45; Biétry 1989: 99, 101; Elshout 1996: 101; 

Schuerewegen en Smeets 2007: 98. 
24 Michaud 1959: 208-212, 216; Biétry 1989: 101, 102. 
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het symbolisme begint in Moréas’ optiek een nieuwe cyclus, nu volgens hem de 

Romantiek is uitgedoofd in de Parnassiens en het naturalisme als niets meer kan 

worden beschouwd dan als een ‘protestation, légitime mais mal avisée’, een 

legitiem maar onbezonnen protest tegen de ‘fadeurs’, de krachte- en 

kleurloosheid, van de laatste romantici. Daarom ook wijst hij de als benaming 

voor de symbolisten meer ingeburgerde term van ‘décadents’ af; het woord 

decadentie kan immers wijzen op verval, een naderend einde, terwijl juist van 

een heel nieuw begin sprake zou zijn. Moréas wil de door hem als weelderig en 

zwierig beschouwde taal van onder anderen Rabelais en Villon navolgen. In hun 

tijd – de vijftiende eeuw – zou de taal nog volkomen vrij zijn geweest, ging ze nog 

niet gebukt onder de strikte classicistische regels die met Boileau in de 

zeventiende eeuw ingang vonden. Moréas wil in hun teksten archaïsmen gaan 

opduiken. Daarmee wijkt hij zoals gezegd van de andere symbolisten af. 

 Moréas benoemt Baudelaire tot de ‘véritable précurseur’, de ware 

voorloper, wegbereider, van het symbolisme. 25  Met nieuwigheden zoals de 

‘correspondances’ heeft Baudelaire echter geenszins het duistere de poëzie 

binnengebracht. Hij drukte zich nog steeds uit in strofen met regelmatige 

rijmschema’s, in heldere taal. In de symbolistische poëzie domineren 

daarentegen de grammaticaal afwijkende zinnen, die Moréas ook noemt. Hij 

heeft het over pleonasmen, ellipsen, anakoloeten. Voor de lezer brengen deze 

met zich mee dat hij een inspanning moet willen leveren om de symbolistische 

gedichten te begrijpen. De dichter reikt de Idee niet op een presenteerblaadje 

aan, de lezer wordt geacht mee te denken, al lezend als het ware zelf mee te 

dichten. Het symbolistische gedicht bestaat uit schijnbaar losse draadjes, uit 

aanloopjes en suggestieve verwijzingen, die alle in de geest van de lezer 

samenkomen en daar de beleving van de Idee mogelijk maken. Dit type gedicht 

is daarmee een samenstel van woorden, waarvan de lezer in zichzelf de 

verborgen zin moet voltooien. Zo’n nieuw element als de niet-grammaticale zin 

is volgens Moréas inherent aan de circulaire structuur van de 

literatuurontwikkeling: ‘diverses modifications apportées par la marche du 

temps et les bouleversements des milieux’ treden op bij aanvang van iedere 

nieuwe cyclus, veranderingen voortvloeiend uit het veranderen van de tijden en 

van de milieus en zo ontstaat bij elke nieuwe cyclus tegelijk ook een ‘style 

                                                           
25 Moréas 1889: 30-33; Rodenko 1957: 6; Brandt Corstius 1968: 9, 10, 12, 13, 18; Anbeek 

1982: 114. 
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archétype et complexe’ – een stijl die een synthese vormt van wat eerder was 

en van wat nu is.           

 In een ‘intermède’, een intermezzo, dat ondanks de benaming haast de 

helft van zijn tekst uitmaakt, geeft Moréas het woord aan de vroegere 

erevoorzitter van de Gringoires, Théodore de Banville. Terwijl die er ten aanzien 

van het symbolisme in werkelijkheid het zwijgen toe deed, laat Moréas hem als 

personage in een toneelstuk reageren op klachten van een ‘détracteur’, een 

tegenstander, van de ‘école symbolique’. Zo zou de ‘platitude’, de alledaagsheid 

of banaliteit (namelijk die van het naturalisme) de literatuur doden, niet het 

pathos van de decadenten, zoals de tegenstander nochtans denkt. De cesuur 

waarvan de vaste plaats in de zin tot afschuw van de tegenstander door de 

symbolisten wordt geschonden, zou helemaal geen vaste plaats kennen. De 

regels die de Parnassiens strikt volgen zouden alleen middelmatige dichters tot 

voordeel strekken: die kunnen door deze regels nauwgezet toe te passen nog 

enigszins acceptabele gedichten op papier krijgen. En de Romantiek zou een 

onvolledige revolutie zijn geweest, want Hugo liet een deel van de ‘monsters’ 

die hij had moeten doden, leven, laat Moréas Banville verklaren.   

 Moréas’ tekst leidt tot de nodige polemiek, maar niet tot gesloten rijen 

navolgers. Al na één maand vindt er tussen de symbolisten een eerste openlijke 

scheuring plaats. René Ghil, die Moréas met het in augustus 1886 gepubliceerde 

theoretische exposé Traité du Verbe een volle maand voor was, richt dan het 

tijdschrift La Décadence op. De eerste aflevering verschijnt nog in oktober 1886. 

De rond Ghil verzamelde schrijvers willen een poésie scientifique 

(wetenschappelijke poëzie) scheppen die een verband legt tussen klinkers, 

medeklinkers, kleuren, muziekinstrumenten en gevoelens. Ook vragen ze 

aandacht voor de roman, die aan het slot van Moréas’ manifest slechts kort en 

eerder terloops ter sprake komt. En anders dan Moréas houden ze welbewust 

vast aan de geuzennaam van decadenten. Moréas reageert terstond met een 

eigen tijdschrift waarvan hij de ‘rédacteur en chef’ is en dat dan weer – 

provocatief – de naam Symboliste draagt. Het is Verlaine die in 1888 de 

overkoepelende term ‘décadisme’ introduceert, in de – ijdel gebleken – hoop 

een einde te maken aan de animositeit die zich onder de symbolisten ontwikkelt.

 Wat de symbolisten kortom onderling gemeen hebben, is niet een voor 

ieder volkomen identieke doctrine, als wel het verlangen naar onafhankelijkheid 

en originaliteit, bij de dichters onder hen gecombineerd met het streven om hun 
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verzen te vrijwaren van de knellende traditionele rijmvoorschriften. Ook 

hechten ze eraan dat hun kunst geen anekdoten bevat, geen persoonlijke 

ontboezemingen of weergaven van feiten, maar in plaats daarvan formules die 

de gedachte die zij bij het schrijven hadden, suggereren.26    

Op 18 augustus 1887 verschijnt, wederom in Le Figaro, ‘Le Manifeste des Cinq’, 

gericht tegen Zola. Die zou in zijn roman over landarbeiders La Terre te veel 

‘saletés’, schunnigheden, hebben opgenomen, vinden ‘les Cinq’, de vijf – in 

waarheid zes, vanwege het ‘dubbele’ pseudoniem J.-H. Rosny – in dit boek al 

genoemde (afvallige) volgelingen. ‘Franz’ [sic] Erens voorziet in een reactie op 11 

september 1887 in De Amsterdammer dat het symbolisme niet de positie van 

Zola’s al dan niet terecht afgeschreven naturalisme zal kunnen innemen. Hij acht 

het symbolisme inmiddels te moeilijk voor te veel mensen en dat geldt blijkbaar 

onverkort – al blijft dat bij Erens impliciet – wanneer het in het vervolg ook meer 

in proza wordt toegepast. Aan schunnigheden heeft hij zich verder niet gestoord. 

Zola’s roman, die doorgaat voor een van de gewaagdste romans van de 

negentiende eeuw qua beschreven seksuele handelingen, omschrijft hij in een 

brief aan Van Deyssel op 4 december zo: ‘C’est un livre bien triste, même le plus 

triste des œuvres du maître, mais il vous empoigne’ – een triest boek is het 

volgens hem, het meest trieste zelfs van ‘de meester’ Zola, maar het grijpt je wel 

bij de keel.27 Dit is een opmerking die nog maar eens aantoont dat Erens ruim 

van denken is en dat hij zich niet laat beperken tot één richting. En het is een 

opmerking die Van Deyssel volledig onderschrijft, blijkt in de eerste Nieuwe Gids 

van 1888 in zijn aan La Terre gewijde artikel. Dat schrijft hij in de loop van 

december en daarin poneert hij eerst: ‘Het is het grootste werk van den 

grootsten man van deze eeuw’, om vervolgens het trieste, ook hem bij de keel 

grijpende karakter van de roman te duiden met passages als:  

                                                           
26 Moréas 1889: 21, 22, 26-30, 34, 35; Beaujon 1900: 9; De Smaele 1934: 32, 48; Decaunes 

1952: 61, 62, 103; Bernard 1959: 390, 391, 469; Bernard 1959(b): 16, 17; Fehr 1960: 9, 15, 

16; Brandt Corstius 1968: 4, 64-69, 73; Jouanny 1969: 429-433; De Deugd 1971: 166, 332; 

De Jong 1985: 101; Biétry 1989: 62, 76, 77, 102, 108, 109, 123, 145, 160, 162; Baudelaire 

1995(b): 449, 450, 474, 475, 484, 514, 523, 524, 536, 540, 545, 546, 567; Van der Weij 

1996: 72. 
27 Prick 1964: 142. 
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‘Een melankolie, breed hangend en donker zwaar, als de grijs-zwarte 

regenluchten boven het platte boerenland, een droefenis van den eenen 

horizont naar den anderen, drijft eindeloos treurig voort door La Terre’.28 

In de herfst van 1889 keert Erens terug naar Parijs in het gezelschap van de met 

hem bevriende Isaac ‘Ietje’ Israels (1865-1934). Erens heeft deze dan reeds 

gelauwerde schilder en liefhebber van moderne Franse literatuur in 1887 leren 

kennen op de kamer van Willem Paap. In Parijs komt het tweetal met Mallarmé 

te spreken over diens symbolistische poëzie. Mallarmé vertelt dat hij zich ten 

doel stelt ‘pirouetten te draaien rondom een idee’ – en vanuit dat idee, die 

hoofdgedachte, laat hij andere ideeën willekeurig volgen als een stoet van 

individuele invallen, niet onderling verbonden door logische noodzakelijkheid. 

De ordening die Mallarmé aanbrengt is daarmee associatief en niet logisch 

beredeneerd. Alleen de ingewijde lezer heeft het recht door te dringen tot de 

geheimen die zijn dichtkunst bezit. Hij schept bewust een eigen lezerskring, een 

even kleine als homogene groep van mede-ingewijden. Erens bekent dat hij 

Mallarmés dichterlijke hoogte kan zien, maar onmogelijk zelf bereiken en ook 

niet volledig begrijpen. Mallarmé vraagt te veel van zijn lezers, concludeert hij.29 

Met dat standpunt staat hij op één lijn met zijn mede-Tachtigers. Van Deyssel 

schrijft in 1889 in een brief aan Arij Prins: ‘Het onbegrijpelijke, dat de school van 

Mallarmé heeft, irriteert mij zeer’ en Kloos vindt Mallarmés werk in 1891 ‘zwaar-

op-de-handsch’, het resultaat van ‘knutselig gedoe’.30     

 Een levensvatbaardere nieuwe kunst acht Erens het verisme. Die variant 

op het Franse naturalisme is omstreeks 1875 in Italië ontstaan. Het verisme 

toont zich pessimistischer gestemd dan Zola, blijft gevrijwaard van diens 

wetenschappelijke pretenties en zal zich ook in de muziek (opera)31 laten gelden. 

De genrenaam, verismo in het Italiaans, betekent waarheidsgetrouwheid en is 

                                                           
28 Van Deyssel 1888: 447, 448. 
29 Erens 1900(e): 2; Osmont 1917: 26, 27; Erens 1933(h): 520, 521; Erens 1940: 122, 123; 

Prick 1979: 131; Dresden 1980: 10, 54-56, 117, 118; Erens 1989: 299, 300, 302; Van Zoest 

1996: 6, 9; Van der Weij 1997: 89, 97, 119, 120; Van den Berg en Couttenier 2009: 612. 
30 Cornelissen 2001: 91; Prick 2007: 93, 103; Van Bork en Laan 2010: 182, 183. 
31 Een bekende veristische opera is Cavalleria rusticana (1890) van Pietro Mascagni (1863-

1945) (Viotta 1895: 370). 
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afgeleid van het Italiaanse vero (waar).32 De Fransman Paul Pourot (1860-1943) 

definieerde het doel van het door hem gepraktiseerde verisme met de woorden: 

‘Donner une impression très intense de la vérité dans la Nature, de la vie – et ce 

avec les moyens littéraires les plus simples, en apparence’. Erens citeert die 

definitie in zijn bespreking van Les Ventres (De buiken), Pourots roman over de 

confrontatie van mœurs d’artistes (kunstenaarszeden) met la petite bourgeoisie 

(de kleine burgerij). In deze roman levert een overal afgewezen musicus zich over 

aan een kantoorbaan tussen kleinburgerlijke klerken, de ‘buiken’ uit de titel. 

Erens’ opstel verschijnt op 13 maart 1892 in De Amsterdammer. Hij vertaalt en 

parafraseert in die tekst als het ware Pourots doelstelling. Op het eerste oog 

moge Les Ventres de lezer maar ‘banaal’ voorkomen, makkelijk te imiteren. Maar 

niets is minder waar, volgens Erens. Hij noemt het achterwege blijven van ‘mooi-

schrijverij’, wat hij in een bespreking van de roman Le Vierge (De maagd) van 

Alfred Vallette33 in 1891 al een positief punt vond.34 Ook beklemtoont hij de 

‘verbazende snelheid en helderheid’ waarmee de vertelling voortholt. Alles in 

het boek komt ‘gewoon’ en ‘natuurlijk’ op hem over. De volzinnen vloeien ‘kalm 

en neutraal’; de veranderingen die plaatshebben, volgen elkaar ‘logisch’ op en 

worden weergegeven met de in literair opzicht eenvoudigste middelen. Het laat 

zich moeiteloos weglezen.35        

 Met Van Deyssel wisselt hij ook over het verisme brieven uit. Daaruit komt 

naar voren dat Erens in het verisme de ‘durabele en onveranderlijk-

menschelijke’ elementen ziet die het symbolisme zou missen. Het betrekkelijk 

eenvoudige en begrijpelijke verisme zou van alle tijden zijn, de ‘gecompliceerde 

                                                           
32 Arrighi 1937: xiii-xxiv, 222, 225, 239, 261, 262, 562, 585. Erens beschouwt de Siciliaan 

Luigi Capuana (1839-1915) als de grondlegger van het verisme, al vindt hij dat dat in zijn 

literaire werk niet echt tot uiting komt. Capuanas’ eilandgenoot Giovanni Verga (1840-

1922) is er meer bedreven in; diens I Malavoglia (De leeglopers, 1881) is volgens Erens 

een meesterwerk. De beste verist acht Erens Edmondo de Amicis, onder meer om zijn 

kinderroman Cuore (Jongensleven, 1886) (Erens 1912(c): 2).   
33 De Amsterdammer vat deze roman (ondertitel: La vie grise, Het grijze leven) op 10 april 

1892 beknopt samen: ‘Het is de geschiedenis van eenen leelijken, bleuen jongen man, die 

kuisch blijft, omdat hij om zijne leelijkheid niet door de vrouwen wordt aangezien en die 

om zijne bleuheid het oog niet durft slaan op de vrouwen en daardoor in de duffe 

grauwheid zijner eenzame en bespotte ellende ondergaat en sterft’ (Bachelor 1892: 4).  
34 Erens 1891: 3, met een minder beknopte samenvatting van Le Vierge. 
35 Erens 1892(b): 3, 4.  
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duistere literaire proeven’ – lees: het symbolisme – acht hij niet meer dan een 

noodzakelijk tussenstadium op weg naar de ‘definitieve vorm’. Van Deyssel, die 

– terecht – concludeert dat Erens inmiddels literair gezien afstand neemt zowel 

van zijn Parijse vrienden als van de eerder nog door hem gepropageerde ‘art 

suggestif’, stelt dan zijn eigen sensitivisme voor als die definitieve vorm. Hij heeft 

het sensitivisme in ‘Over Literatuur’ geïntroduceerd als een specifiek 

Nederlandse stroming die het Franse naturalisme zou gaan overtreffen door met 

name de ontvankelijkheid voor zintuiglijke indrukken sterk uit te bouwen. Van 

Deyssel kan niet rekenen op Erens’ volle instemming: ‘Het zou mij niet 

verwonderen indien ge later dien weg liet varen, niet geheel natuurlijk, ja, 

slechts voor de helft naar ik denk. Gij zult dan […] voor de andere helft tot de 

zuivere literatuur terugkeeren,’ voorspelt Erens.36  

Erens is aan het zoeken naar een moderne, van het naturalisme afwijkende vorm 

van literatuur die hem aanspreekt, maar die niet samenvalt met het Franse 

symbolisme. Hij neemt in zijn beschouwingen, kritieken en correspondentie 

openlijk afstand van het naturalisme en het symbolisme en staat tegelijkertijd, 

maar minder openlijk, kritisch tegenover de kernleuzen van Tachtig. Terwijl hij 

de ontwikkelingen in Nederland en Frankrijk op de voet volgt, blijft hij aan eigen 

literaire teksten schaven. Ik analyseer zijn debuutbundel in de volgende 

paragraaf. Dan zal blijken hoe Erens’ literaire praktijk zich verhoudt tot zijn 

theorie, die samenvattend vraagt om ‘spontaan weergegeven, passieloze 

eenvoud’.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Prick 1964: 157; Van der Weij 1997: 213; Prick 2003: 181. Mary Kemperink heeft de 

kenmerken van het sensitivisme uitgewerkt in haar dissertatie Van observatie tot extase 

(Kemperink 1988(b)). 
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9.3 Dansen en Rhytmen (1893)  

 

Nu we Erens’ externe poëtica in beeld hebben, richt ik mij in deze derde 

paragraaf op zijn interne poëtica. Die laat zich verhoudingsgewijs gemakkelijker 

in kaart brengen, aangezien Erens in de ene bundel Dansen en Rhytmen de 

meeste van zijn tot 1893 geschreven literaire teksten bijeenbracht. Daardoor kan 

het boek doorgaan voor centrale informatiebron en hoeft er veel minder gezocht 

te worden naar her en der verspreide losse uitingen zoals dat voor zijn externe 

poëtica nodig was. Het bieden van een volledige analyse van de bundel zou het 

kader van dit onderzoek ver te buiten gaan. Een dergelijke analyse, tekst voor 

tekst, biedt Van der Weijs proefschrift Beweging en bewogenheid. Daar heb ik 

voor mijn exposé rijkelijk uit kunnen putten; bij enkele van zijn bevindingen zal 

ik een kleine kanttekening plaatsen. Mijn eigen analyse beperkt zich tot de 

aspecten die het informatiefst zijn over Erens’ self-fashioning. We weten 

inmiddels dat Erens binnen Tachtig gewaardeerd wordt om zijn stellingnamen 

ten opzichte van het symbolisme (bijvoorbeeld door Van Eeden) en Zola (door 

Van Deyssel). Tegelijk staat hij niet publiekelijk kritisch tegenover de 

kerngedachten van Tachtig. Ook zagen we hoe hij afwijkt van Van Deyssel waar 

het gaat om een te ontwikkelen nieuwe literaire vorm. Erens’ literaire 

standpunten maken een ontwikkeling door in de zeven jaar waarin het in Dansen 

en Rhytmen verzamelde werk tot stand komt en het is de vraag wat voor 

gevolgen die ontwikkeling heeft gehad voor het eindresultaat. Het antwoord zal 

uit deze paragraaf blijken. 
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9.3.1 De totstandkoming en de vormgeving 

 

Dansen en Rhytmen is niet Erens’ eerste boek. Dat is in 1888 namelijk het aan 

zijn moeder opgedragen Strafbare bevoordeeling van schuldeischers bij 

faillissement, zijn proefschrift over bedrieglijke bankbreuk, dat verscheen bij de 

Amsterdammer Clausen. 37  Wel is Dansen en Rhytmen Erens’ eerste literaire 

boek. Op 11 juli 1892 richt hij zich vanuit Schaesberg tot Versluys met het 

volgende aanbod:  

 ‘WelEdele Heer 

Naar ik in der tijd van den heer Kloos heb vernomen, zoudt u niet 

ongenegen zijn eenige mijner in de N. Gids verschenen stukken 

uittegeven. In dat geval zal ik aan het bundeltje nog 7 of 8 onuitgegeven 

Gedichten in Proza toevoegen en verzoek ik U mij tegen half of einde 

Augustus e.k. de drukproeven te zenden. De vorm van den bundel en alles 

wat op de uitgave betrekking heeft laat ik geheel aan u over. Ik zou, wat 

mij betreft, voor eene goedkoope uitgave zijn. Gelieve mij ook uwe 

condities te melden.         

 Ik ben van plan de novelle ‘Oorlog’ later uit te geven en apart. Het 

stuk ‘De Conferentie’ zal deel uitmaken van een in bewerking zijnden 

roman.          

 Daar ik in Limburg persoonlijk met veel menschen bekend ben, zoo 

zal door middel van een paar advertenties het bundeltje hier wel koopers 

vinden. Een klein antwoord van u tegemoet ziende blijf ik Hoogachtend 

Uwe dw. dien38 Frans Erens Schaesberg bij Heerlen (Limburg) 

                                                           
37 Van Deyssel oordeelt hierover in een brief aan Erens: ‘In juridische zaken een leek 

zijnde, zoo heb ik er, tot mijn spijt, weinig meer door ondervonden dan een gevoel van 

bewondering voor je veelzijdige talenten. Je hebt die dissertatie zóo weten te schrijven, 

dat zelfs een leek bemerkt, dat alles daar schittert van diep inzicht en rein begrip.’ Prick 

merkt in deze regels ‘een ironische ondertoon’ op (Prick 1997: 813). 
38 Een toentertijd algemeen gebruikelijke beleefdheidsformule-in-afgekorte-vorm, die als 

slotformulering in advocatenbrieven nog geruime tijd in zwang bleef en voluit luidt: 

dienstwillige dienaar. 
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  Proeve van Erens’ handschrift: de aanhef van zijn aanbod aan Versluys39 

 

Erens lijkt hier zijn beoogde uitgever financieel gerust te willen stellen: het hoeft 

geen prijzige uitgave te worden40 en het komt hem als een vanzelfsprekendheid 

voor dat er exemplaren van verkocht zullen worden. Desondanks heeft het nog 

heel wat voeten in de aarde voordat de bundel met 26 teksten in de winkel ligt, 

al is traagheid op zichzelf eigen aan Versluys. 41  Erens schrijft hem op 28 

november 1892: ‘Laten we, zoo het U mogelijk is, de zaak spoedig ten einde 

brengen.’ Met als P.S.: ‘De heer Clausen [dezelfde als boven en Versluys’ vaste 

drukker] vertelde me, dat hij morgen van U het papier zou ontvangen.’ Erens’ 

geduld wordt vervolgens heel de winter op de proef gesteld. Op 9 maart 1893 

gaat er een bondige briefkaart naar de ‘2de Parkstraat Muiderpoort 

                                                           
39 LM: E.354 B.1/Brieven van Erens aan Versluys. 
40 De bundel zal ingenaaid fl. 1,50 kosten, gebonden fl. 2,25 (Heijbroek en Munnichs 

2005: 67). 
41 Nijsen 1989: 115. 
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Amsterdam’, het adres van de uitgever, met als enige mededeling: ‘Geachte 

Heer Versluys, Mag ik U verzoeken de uitgave te bespoedigen. Het zou goed zijn 

indien de bundel eerstdaags verscheen.’ Nog geen week later, op 15 maart, 

dringt Erens verder aan. Hij verstrekt Versluys, blijkbaar op diens verzoek, het 

adres van zijn vroegere Schaesbergse schoolmeester Vliegen die waarschijnlijk 

met een presentexemplaar bedacht zal worden en voegt toe: ‘Daar de uitgave 

klaar is zoo zou het dunkt me het beste zijn den bundel te doen verschijnen.’ Op 

25 maart meldt Erens zijn uitgever ‘naar goedvinden van den heer Isaac Israels 

[…] hem slechts één exemplaar van mijn bundel te zenden, daarentegen twee 

(gebonden en ongebonden) aan zijne ouders in den Haag.’ Versluys blijft echter 

talmen. Op 17 april zet Erens de zaak op scherp: ‘Gelieve nu tot de uitgave over 

te gaan […] ’t Wordt nu de hoogste tijd.’ Dat hij zo’n haast toont zou kunnen 

samenhangen met het feit dat Gerrit Jan Hofker alias Delang, Arij Prins en Van 

Deyssel in deze vroege jaren negentig met vergelijkbare prozagedicht(-achtige) 

teksten voor de dag komen in De Nieuwe Gids, terwijl Pet Tideman de zijne laat 

verschijnen in Propria Cures. Erens wil allicht de eerste zijn van wie zulk werk 

gebundeld verschijnt. De concurrentie lijkt hem op de hielen te zitten en dat die 

pas jaren later met een bundel op de proppen komt, Delang zelfs pas in 1907, 

heeft hij niet kunnen voorzien.42 Op 18 april blijkt in opnieuw een brief van Erens 

waar de schoen wringt:  

 ‘Naar ik heb vernomen, zijt U van plan de omslag van mijn bundel te 

veranderen. Ik verzoek U dit niet te doen tenzij dit binnen de acht dagen 

kan geschieden. Het is in mijn belang dat de bundel zoo spoedig mogelijk 

verschijne en ik vertrouw dat die spoed niet in uw nadeel is terwijl zij in 

mijn voordeel is.          

 Daarbij komt dat ik in den eersten tijd van plan ben niet te 

publiceeren terwijl ik nu in de laatste 11 afleveringen [van De Nieuwe Gids] 

zonder onderbreking ben voor de dag gekomen. t is daarom nu eerder de 

tijd te verschijnen dan in den zomer. Doet U me dan een plezier door of 

den omslag spoedig te concolideeren of eenvoudig te laten varen.’43  

                                                           
42 Van der Weij 1997: 215, 220-233, 356-375, 378, 379.  
43 Alle citaten uit de correspondentie met Versluys zijn afkomstig uit LM: E.354 B.1/Brieven 

van Erens aan Versluys. 
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Versluys mag als uitgever van De Nieuwe Gids gelden als een man met een 

onbekrompen geest, het door Israels op verzoek van Erens vervaardigde omslag 

vindt hij te impressionistisch, veronderstelt Endt. 44  Israels is er in allerlei 

Amsterdamse danshuizen voor aan het schetsen gegaan. Hij levert twee 

omslagtekeningen, één voor op de gebonden linnen afwerking, één voor op de 

goedkopere ingenaaide versie. Gezien het grote aantal voorstudies moet hij zich 

‘met buitengewone toewijding’ van Erens’ opdracht hebben gekweten, stelt zijn 

biograaf Anna Wagner – en het is wellicht tekenend voor Erens’ irritatie dat hij 

aan al die getrooste moeite voorbijgaat met zijn voorstel om het omslag 

desnoods maar helemaal achterwege te laten. In zijn omslagontwerpen wil 

Israels, net als Erens in zijn teksten, vat krijgen op de beweging, de vluchtigheid 

van het stedelijke leven vangen en de nadruk leggen op de mensen in beweging. 

Bij Israels resulteert dat in dansende figuren die tot één geheel zijn 

samengevoegd in grote vlakken en met lange zwierige lijnen, waarmee hij 

herinnert aan Art Nouveau en Toulouse-Lautrec.45 Erens omschrijft dit resultaat 

als ‘nette scherpe visie der dingen, duidelijke en heldere lijnen die in hunne 

onderlinge werkingen het leven deden vonken.’ 46  Om de drukkosten te 

beperken en er daadwerkelijk ‘eene goedkoope uitgave’ van te maken, blijven 

de door Israels gemaakte bladomlijstingen voor de prozagedichten ‘Intocht’ en 

‘Zeedijk’, waarin Erens’ teksten in een tekening zijn verwerkt, buiten het boek.47 

 Versluys geeft toe aan Erens, althans: hij lijkt een medewerker op de door 

Erens voorgestelde haastklus te hebben gezet en het ontwerp te hebben laten 

wijzigen – in de perceptie van Endt: versimpelen, onder meer met een 

‘alleronhandigst, als door een kind nagetekend toetermannetje’, dat naar Endt 

meent bezwaarlijk aan Israels kan worden toegeschreven.48   

 Of collega-kunstenaars Breitner en Diepenbrock van de ingrepen hebben 

                                                           
44 Endt 1986: 15, 16; Nijsen 1989: 93, 94. 
45 Erens 1906: 147-149, 151-153; Scharten 1907: 553; Wagner 1967: 10, 13, 21, 30-32; 

Joosse 1986: 59; Erens 1989: 317; Van Deyssel 1989(b): 2; Bionda en Blotkamp 1991: 29; 

Van der Weij 1997: 86, 109; Van der Weij 2004: 102, 105-108; De Bodt 2008: 63, 84; 

Heijbroek en Voeten 2012: 82-86. Heijbroek en Munnichs 2005 beschrijven de voorstudies 

van Israels en tonen ook diens ontwerptekeningen. 
46 Erens 1900(e): 2. 
47 Heijbroek en Munnichs 2005: 77. 
48 Endt 1986: 15, 17. 
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geweten, durf ik niet te zeggen, maar ze hebben allebei kritiek op wat uiteindelijk 

onder Israels’ naam (doch mogelijk zonder diens autorisatie) van de persen 

komt. Zo zou er volgens Breitner te weinig beweging blijken uit de dansende 

paren en spelende musici, terwijl Diepenbrock ze kortweg wegzet met de 

kwalificatie ‘als band en als tekening slecht’. 49  Bij Breitner past hierbij de 

opmerking dat hij op dat moment met Israels gebrouilleerd was (en dat tot 1903 

nog zou blijven, omdat Israels – waarschijnlijk meer dan eens – een model van 

hem zou hebben weggekaapt). 50  De componist Diepenbrock is evenmin een 

onverdachte bron want hij had niet alleen een aversie ontwikkeld tegen Erens’ 

schrijfstijl, door hem kort tevoren getypeerd als ‘jammerlijk krankzinnig gebazel’, 

maar ook tegen de persoon Erens, die hij een wijsneus was gaan vinden.51 De 

met Erens goed bevriende schilder Jan Veth spreekt onder de schuilletter ‘V’ in 

De Amsterdammer echter ook van ‘een dwaling’ en noemt de banden 

voorbeelden van ‘geestige kriebeldekrab-omtrek’; een misser van ‘de zoveel 

vermogende en approfonderende tekenaar’. Van hem meent Endt in elk geval 

zeker te weten dat hij bij het schrijven van deze regels niet de definitieve 

versie(s) op het oog had, maar dat zijn oordeel betrekking heeft op een bij Israels 

thuis bekeken voorstudie.52         

 De omslagen blijven eenmalige exercities van Israels, die daarmee de 

indruk wekken dat zij alleen uit genegenheid voor Erens gemaakt zijn; wanneer 

anderen hem later benaderen met vergelijkbare opdrachten, slaat hij die af.53 

Voor de relatie tussen Erens en Israels heeft het gedoe rond de kaft geen 

gevolgen. In 1894 vraagt Israels zijn schrijvende vriend hem en zijn eveneens 

schilderende vader Jozef te willen begeleiden op reis door Spanje, een 

wekenlange tocht die zowel Israels senior als Erens zal inspireren tot 

reisverslagen die zij onafhankelijk van elkaar schrijven en publiceren. En Erens 

                                                           
49 Van Deyssel 1989(b): 68, 69. 
50 Het Kunstmuseum Den Haag ontleende in 2020 de titel van een tentoonstelling van het 

werk van Breitner en Israels aan deze ruzie: Breitner vs Israels: Vrienden en rivalen liep van 

1 februari tot en met 6 september. Hun beider portretten van Erens, uit particulier bezit, 

hingen er gebroederlijk naast elkaar. 
51 Borgers 1957(b): 1369; Wagner 1967: 26; Bionda en Blotkamp 1991: 139; Keijer 2004: 

80, 85, 125; Heijbroek en Voeten 2012: 12, 13; Heijbroek en Schmitz 2014: 15, 19.  
52 Anoniem (V.) 1893; Braches 1973: 74, 75, 252; Endt 1986: 14, 15. 
53 Heijbroek en Munnichs 2005: 67, 79. 
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blijft vol lof over het werk van Israels, waarover hij in 1900 stelt dat het ‘met vele 

pittige zetten’ en ‘pootige lijnen’ ‘in het weergeven van den Amsterdamschen 

stratenstroom […] onovertroffen’ is.54  

       

                  

Lichtgroene linnenband met illustratie en       Crème papieren omslag met illustratie        

belettering in roodbruin;         en belettering in zwart                                                     

onder de letter R het ‘toetermannetje’ 

In zijn aanbiedingsbrief verleent Erens Versluys als het ware carte blanche waar 

het gaat om de samenstelling van de bundel. Wel verklaart hij dat hij ‘Oorlog’ en 

‘De Conferentie’ er niet in wenst opgenomen te zien, waarbij de aangedragen 

reden voor de omissie van dat laatste verhaal in elk geval niet de enige zal zijn 

geweest. Hetzelfde jaar 1893 verschijnt ‘De Conferentie’ zonder een er aan vast 

gebreide roman bij Versluys’ concurrenten S.L. van Looy en H. Geerlings in Een 

pic-nic in proza/Bloemlezing uit ‘De Nieuwe Gids’. Van de door Erens 

aangekondigde ‘7 of 8 onuitgegeven Gedichten in Proza’ verschijnen er zes 

spoedig nadat de aanbiedingsbrief de deur uit is, namelijk tussen augustus en 

oktober 1892 in De Nieuwe Gids; vier daarvan (‘Pijp’, ‘Provincie’, ‘Amstelveld’ en 

‘Frisch’) gaan van de genreaanduiding vergezeld, de eerste twee niet (‘De 

Processie’ en ‘Wind’, allebei gepubliceerd in augustus). De 26 teksten zijn niet 

                                                           
54 Erens 1900(e): 9.  
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geordend naar verschijningsdatum, noch naar thema, alleen – enigszins – naar 

plaats van handeling. De bundel zou aan coherentie hebben kunnen winnen, 

wanneer Erens deze had willen beperken tot de elf bij verschijnen expliciet als 

zodanig bestempelde ‘gedichten in proza’ (behalve het genoemde kwartet in 

volgorde van publicatie: ‘Stilte’, ‘Nacht in de Middeleeuwen’, ‘Intocht’, 

‘Warmoesstraat’, ‘Dienstmeid’, ‘Het Idiootje’ en ‘Goudzang’) en de negen 

daarmee vergelijkbare, maar niet als zodanig getypeerde, korte teksten, behalve 

‘De Processie’ en ‘Wind’ voorts: ‘Gitanas’ (juni 1890, opgedragen aan Israels), 

‘Bal Bullier’ (augustus 1890), ‘Lento’ (oktober 1890), ‘Nieuwmarkt’ (juni 1891), 

‘Zeedijk’ (februari 1892), ‘Droom’ en ‘Le vendeur de Soleil’ (allebei april 1892; 

‘Droom’ verschijnt bij uitzondering niet in De Nieuwe Gids maar in Mercure de 

France). Dan was het een bundel van uitsluitend prozagedichten geweest, wat 

nu, door de toevoeging van nog eens zes geheel andersoortige teksten, niet het 

geval is. Mogelijk was het hem er ook niet om te doen om alleen voorbeelden 

van het genre prozagedicht te bundelen. De herdruk van 1924 sterkt mij in die 

veronderstelling: de enige wijziging die hij daarin liet doorvoeren was het 

vervangen van ‘Berbke’ door ‘De Conferentie’ en dat enkel omdat ‘Berbke’ in 

1923 als afzonderlijk boek(je) was heruitgegeven. Aangezien ook ‘De 

Conferentie’ geen prozagedicht is, bleef na die ingreep het aantal afwijkende 

teksten gehandhaafd op zes.55  

Hier een overzicht van de inhoud – ik hanteer DNG als afkorting voor De Nieuwe 

Gids; de van een asterisk * voorziene teksten waren bij verschijnen voorzien van 

de genreaanduiding prozagedicht; de van een X voorziene teksten wijken van de 

andere af en zijn geen prozagedicht: 

  

                                                           
55 Bijvoet 1993: 31. 
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‘Nieuwmarkt’ (DNG juni 1891), decor: Amsterdam                      

‘Warmoessstraat’* (DNG december 1891), decor: Amsterdam                 

‘Zeedijk’ (DNG februari 1892), decor: Amsterdam                  

‘Amstelveld’* (DNG oktober 1892), decor: Amsterdam                           

‘Pijp’* (DNG oktober 1892), decor: Amsterdam            

‘Dienstmeid’* (DNG december 1891), decor: Amsterdam                    

‘Intocht’* (DNG december 1891), decor: Amsterdam                                       

‘Een partijtje’ X (DNG augustus 1886), decor: Amsterdam                        

‘Gitanas’ (DNG juni 1890), decor: Parijs                

‘Bal Bullier’ (DNG augustus 1890), decor: Parijs                  

‘Uit mijn dagboek’ X (DNG april 1889), decor: Keulen                                                        

‘De Processie’ (DNG augustus 1892), decor: Aken                        

‘Nacht in de Middeleeuwen’* (DNG augustus 1891)    

‘Droom’ (Mercure de France, april 1892)                                                                   

‘Lento’ (DNG oktober 1890)                                           

‘Wind’ (DNG augustus 1892)                       

‘Goudzang’* (DNG juni 1892), decor: (Brunssummer?)heide           

‘Stilte’* (DNG augustus 1891), decor: (Brunssummer?)heide                     

‘Frisch’* (DNG oktober 1892), decor: (Brunssummer?)heide            

‘Een sensatie’ X (voor DNG 12, 1887, na inzending teruggetrokken)56 

‘Provincie’* (DNG oktober 1892), decor: Heerlen              

‘Het Idiootje’* (DNG juni 1892)                                   

‘Le vendeur de Soleil’ (DNG april 1892)                       

‘Literaire Fantasie’ X (DNG december 1888)                   

‘Instructie’ X (niet eerder gepubliceerde rechtbankscène)                     

‘Berbke’ (1893) X / ‘De Conferentie’ X (1924) [samen in de derde druk] 

 

  

                                                           
56 Verwey 1995: 363. 
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9.3.2 Het genre: prozagedichten 

 

De al herhaaldelijk gevallen term ‘gedicht in proza’ of ‘prozagedicht’ vraagt om 

een toelichting. Meestal wordt als schepper van het genre Aloysius (Louis) 

Bertrand (1807-1841) genoemd. Van hem verscheen in 1842 het aan Victor Hugo 

opgedragen Gaspard de la Nuit - Fantaisies à la manière de Rembrandt et de 

Callot, een verzameling prozagedichten met onderwerpen uit de sfeer van 

Middeleeuwen en vroege Renaissance. Zelf bestempelde Bertrand deze als 

voorbeelden van ‘un nouveau genre de prose’, een nieuw prozagenre en 

noemde hij ze, dus, nog niet prozagedichten, maar ‘fantaisies’; in Kasper van der 

Nacht, de vertaling van Aart van der Leeuw (1928), worden dat: verbeeldingen.57

 Baudelaire geldt dankzij zijn postuum in 1869 verschenen Le Spleen de 

Paris (Parijse weemoed) als een illustere schrijver van prozagedichten. Hij was 

een van de weinigen die de bundel van Bertrand hadden gelezen en het was 

mede aan zijn lofprijzing ervan te danken dat dit bij verschijning geflopte boek in 

1868 alsnog een herdruk kreeg – waarna het uitgroeide tot een klassieker. 

Anders dan zijn voorbeeld Bertrand, die overeenkomstig de traditie van de 

Romantiek vroegere tijden schetste om zijn proza poëtisch gehalte te geven, 

situeert Baudelaire het zijne in een moderne metropool. Hij wil het leven van 

alledag weergeven zoals zich dat in een moderne grote stad voltrekt en 

beschouwt het als zijn taak om het wonderlijke aspect daarvan te verwoorden. 

Voor hem symboliseert De Stad de concentratie van het ‘insolite-quotidien’: het 

uitzonderlijke van het alledaagse. Dit wonderlijke, uitzonderlijke omgeeft de 

stadsbewoner zoals de atmosfeer dat doet. Maar volgens Baudelaire ontberen 

de meeste mensen een poëtische blik op de hen omringende realiteit waardoor 

zij dat wonderlijke niet zien;58 Baudelaire beschouwt de prozadichter als een 

                                                           
57 Borgers 1957(b): 1364; Nies 1964: 196; Erens 1985: 15; Erens 1989: 308; Van der Weij 

1997: 74, 123, 344, 369; Richards 1998: 38, 39; Kaplan 2015: 58. De naam van de 

betrekkelijk onbekende Callot kan Bertrand  hebben gekozen dankzij de in 1829 te Parijs 

verschenen vertaling van de verhalen van E.T.A. Hoffmann: Contes fantastiques. Fantaisies 

à la manière de Callot, waarvan hij de humor en de groteske personages lijkt te hebben 

willen imiteren (Bernard 1959: 53, 55, 67; Bertrand 1972: 7, 10; Bertrand 1980: 19-23; 

Richards 1998: 92, 157). 
58 In Salon de 1846 beschrijft Baudelaire deze tekortkoming aldus: ‘Le merveilleux nous 

enveloppe et nous abreuve comme l’atmosphère; mais nous ne le voyons pas’ (Baudelaire 

1962: xix). 
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ziener te midden van blinden. Hij ziet prozagedichten bovendien niet als een 

prozagenre, maar als een nieuwe vorm van poëzie en bedenkt er ook de door 

Erens woordelijk vertaalde term voor: ‘poèmes en prose’.59   

 Blijkbaar kan een prozagedicht dus als vorm van proza én als vorm van 

poëzie worden gezien. Dat maakt het tot een tussenrijk tussen proza en poëzie, 

het punt waar proza en poëzie elkaar ontmoeten – en juist dat zoekt Erens. De 

prozagedichten van Bertrand en Baudelaire zijn relatief korte prozastukken die 

op zichzelf staan en dus geen onderdeel vormen van een groter geheel. Ze 

kennen een in narratief opzicht open einde, de ontwikkeling naar een 

eindtoestand blijft onvoltooid. Het lijken daarmee fragmenten uit een groter 

verhaal of rapportages van willekeurige brokstukken werkelijkheid.60 Door hun 

bescheiden omvang, variërend van enkele regels tot enkele bladzijden, blijven 

ze gevrijwaard van de wijdlopigheid en de uitputtende beschrijvingskunst van 

het naturalistische proza. In een prozagedicht wordt het proza georganiseerd tot 

een gedicht, dat wil zeggen een compact artistiek geheel. De bladspiegel mag 

aansluiten bij die van een gedicht en daarom bijvoorbeeld veel wit en relatief 

veel alinea’s tonen. De tekst is niet gebonden aan thematiek. Het vocabulaire 

mag persoonlijk zijn en aansluiten bij alledaags taalgebruik.61 Een prozagedicht 

heeft geen morele of didactische intentie. Natuurlijk heeft Erens zo’n pasklaar 

                                                           
59 Rodenko 1957: 34; Bernard 1959: 49-51, 60, 63, 64, 68, 70, 109, 365; Baudelaire 1962: 

xviii, xix, xxvii; Bertrand 1962: 11-16; Nies 1964: 39; De Deugd 1971: 44; Bertrand 1972: 

13; Bertrand 1980: 24; Dresden 1980: 51, 52; Bel 1993: 218; Van der Weij 1997: 26, 27, 32, 

37, 38, 40, 41, 112; Richards 1998: 15, 33; Wigman 1998: 16; Van der Weij 2004: 102; Van 

Boven en Kemperink 2006: 109; Dorleijn, de Geest en Verstraeten 2017: 61. Baudelaire 

verkiest niet de term ‘poésies en prose’ – zijn genrenaam geeft al aan dat hij er geen 

lyrische, conventionele (rijm)gedichten (poésies) mee op het oog heeft (Nies 1964: 234).  
60 Baudelaire wijst op de mogelijkheid de lectuur op elk willekeurig punt in de bundel 

prozagedichten Le Spleen de Paris te beginnen en ook weer tussentijds te beëindigen, 

zonder dat dit de leeservaring beïnvloedt, heel anders dan bij een conventionele 

prozatekst met een duidelijk vastgelegd begin- en eindpunt. Hij vergelijkt Le Spleen de 

Paris met het soort continuüm dat een slang vertoont; elk van de teksten kan los van de 

andere bestaan, is tegelijk kop en staart: ‘tout […] y est à la fois tête et queue’ (Evans 1993: 

xiii; Van der Weij 1997: 105, 108-115, 136; Stephens 1999: 2-16, 61; Baudelaire 2015: 3; 

Kaplan 2015: 29, 36, 230, 231). 
61 In de Franse prozagedichten treden de in Frans proza al gebruikelijkere langage commun 

en terme populaire in de plaats van de tot dan toe in poëzie vereiste, verheven expression 

of style noble, weet Nies 1964: 57-61. Hij geeft vele voorbeelden van ‘populaire’ woorden, 

zoals crocs voor dents (tanden) en de uitroep van instemming Tope! 
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rijtje kenmerken zelf niet bij de hand gehad toen hij zijn eigen prozagedichten 

schreef; het kon door Van der Weij worden gedestilleerd uit secundaire 

literatuur van (veel) latere datum, onder meer uit het standaardwerk over 

Franse prozagedichten Le poème en prose de Baudelaire jusqu’à nos jours van 

Suzanne Bernard uit 1959.62 Daarbij zij aangetekend dat niet alle kenmerken in 

elk prozagedicht zijn aan te wijzen.       

 In het jaar van Erens’ nieuwe gang naar Parijs 1889 buigt de vader van zijn 

Amsterdamse vriend Nol, Arnold Ising, zich op 16 februari in De Nederlandsche 

Spectator over Le Spleen de Paris. Ising beschouwt de daarin verzamelde 

prozagedichten in weerwil van de intentie van hun auteur als proza en schrijft 

dat Baudelaire ‘een nieuwe wijs van schrijven gevonden’ heeft; hij ‘gebruikt 

andere beelden en stelt de dingen voor op een andere manier dan men dit 

vroeger gewoon was.’ Daarbij vindt Ising het boek ‘helder geschreven’. In 

Baudelaires zinnen zit ‘een snelheid en bondigheid […] een afsnijden van alle 

onnodige bijzonderheden […] een aangeven van de toestand met een paar 

woorden’ en dat is iets wat ‘waardering verdient.’63     

 Erens kan het als een richtsnoer hebben beschouwd. In zijn besprekingen 

van Vallette (1891) en Pourot (1892) lijkt Isings argumentatie na te klinken: ik 

citeerde de door Erens aangestipte snelheid en begrijpelijkheid van hun teksten. 

Mogelijk had Erens Le Spleen de Paris al eerder leren kennen dankzij Barrès’ ‘La 

folie de Charles Baudelaire’, waarin de bundel wordt genoemd,64 en Huysmans’ 

roman uit 1884 A rebours (Tegen de keer), waarin hij wordt geprezen.65 Het 

(her?)lezen van Le Spleen gepaard aan een met kunstenaarsbezoeken gevuld 

weerzien met Parijs66 lijkt hem op een vruchtbaar spoor te hebben gezet, daar 

                                                           
62 Van der Weij 1997: 27, 32, 33, 35-39, 49, 54, 56, 70, 218. 
63 Ising 1889: 53-55. 
64 Barrès 1926: 54. Barrès citeert bovendien de aanhef van het prozagedicht ‘Enivrez-

vous!’ (Word dronken!) (Barrès 1926: 32). 
65 Geprezen wordt in A rebours specifiek het prozagedicht ‘Anywhere out of the world’ 

(Huysmans 1920: 19). Gaspard wordt door hoofdpersoon Des Esseintes trouwens ook 

geroemd (Huysmans 1920: 195). 
66 Erens en Israels gaan behalve bij Mallarmé op visite bij Zola, die zich pedant toont; bij 

de veel toegankelijkere Huysmans (‘Een prachtige figuur die Huysmans!’, noteert Erens in 

1912 (Erens 1912(e): 320); de schilderes Berthe Morisot; de schilder Odilon Redon; de 

kunstcriticus Albert Wolff; de door Theo van Gogh geleide kunsthandel van Boussod & 

Valadon; de kersverse politicus Barrès en bij Michelet, intussen vader van een driejarige 

zoon, Alcyone (Erens 1989: 292-295, 297-299, 302-306, 386).  
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waar hij de voorgaande zeven jaar nog vooral zoekende was gebleven. Naar 

eigen zeggen ‘onmiddellijk’ na zijn terugkeer uit Parijs vloeit het grootste 

gedeelte van Dansen en Rhytmen uit zijn pen.67 Waar hij tot april 1889 niet meer 

dan drie creatieve bijdragen aan De Nieuwe Gids levert, laat hij er vanaf juni 1890 

eenentwintig op volgen – in ruim twee jaar tijd. In augustus 1891 gaat ‘Stilte’ als 

eerste van elf teksten vergezeld van de genreaanduiding ‘gedicht in proza’. 

Daarmee maakt het Nederlandse lezerspubliek voor het eerst kennis met een 

ander – ‘Frans’ – soort prozagedicht. Dat was tot dan toe in Nederland alleen 

bekend als ofwel de aanduiding voor een kwalitatief hoogstaand werk, waarbij 

dit ook een roman kon zijn, ofwel als de aanduiding van een niet helemaal 

serieus te nemen excentriek literair verschijnsel. Aan de boven vermelde 

kenmerken van de gedichten in proza van Bertrand en Baudelaire voegt Erens in 

de zijne naast enjambementen ook talrijke klankeffecten toe. Zijn beide Franse 

voorgangers waren juist zeer terughoudend met de inzet van zulke prosodische 

elementen om bij de classicistische traditie van de poëzie vandaan te blijven.68 

 

  

                                                           
67 De Ridder 1915: 69.  
68  Van der Weij 1997: 121. Bertrand en Baudelaire schrapten de nodige prosodische 

effecten en rijm uit hun werk voordat dit onder de drukpers kwam (Nies 1964: 50). Dit 

neemt niet weg dat er ook in Le Spleen de Paris nog voorbeelden van te vinden zijn. Ik 

noem uit ‘Un hémisphère dans une chevelure’ (Een halve wereld in een bos haar) de 

alliteratie ‘les langueurs des longues heures’ (de diepe loomheid van de lange uren) en het 

volrijm ‘plein de voilures et de mâtures’ (vol zeilen en tuigage) (Baudelaire 1962: 83-85; 

Baudelaire 2015: 25).  
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9.3.3 Het ‘Voorbericht’ en de titel 

 

Erens schrijft een ‘Voorbericht’ voor zijn bundel waarin hij het in de titel vervatte 

ritme noemt, maar laat het er uiteindelijk niet in opnemen. Het verschijnt voor 

het eerst in Suggesties en gaat pas in de derde druk in 1989 aan de teksten 

vooraf. Ziehier de tekst:  

‘Het komt mij voor, dat de kleur haar tijd in de literatuur heeft gehad en 

dat er door een schrijver, die iets wil maken dat stand houdt, vanzelf en 

spontaan meer op de beweging in de dingen zal moeten worden gelet. De 

schilders hebben op de literatuur een te grooten invloed gehad. 

 Er zijn twee soorten van literatuur, die welke feiten vertelt, die 

buiten den verteller omgaan en door menschen en dieren worden 

bedreven en de psychologische. De eene stelt zich tevreden met de 

belangrijke bewegingen der dingen te noteeren, de andere gaat in de 

details. De harmonie der groote beweging te geven is zeker moeilijker dan 

de harmonie der detailbeweging. Ik noem details die dingen, waaraan 

historisch weinig waarde wordt gehecht, b.v. slechts in klein-historische 

beteekenis. Het vertellen der actie van anderen is belangrijker dan het 

vertellen van de gedachten van anderen. Omdat de daad het eindstadium 

is der gedachte, is zij het belangrijkste voor den mensch.  

 Ik wil daarom niet zeggen, dat de kleur geheel en al zou moeten 

verdwijnen, dat zou onzin zijn. Zij zal 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 reeds 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 zijn meester terwijl hij de meester in het rhytme moet zijn.’69 

Terwijl hij hun hermetisme uit de weg gaat, neemt Erens hier in de laatste alinea 

wel het muzikale van hun verzen van de symbolisten over. Aan de klankstructuur 

van hun woorden en woordcombinaties kennen zij een potentie toe analoog aan 

die van tonen en tooncombinaties in de muziek. Zij maken gewild en bewust 

gebruik van muzikale elementen in hun klankkleur, onder meer met assonanties, 

                                                           
69 Erens 1989(b): 7, 8.  
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alliteraties en volrijm in een periodieke afwisseling van beklemtoonde en 

onbeklemtoonde lettergrepen. Een dergelijk ritmisch rijmspel – ongebruikelijk in 

proza – laat zich in Erens’ bundel herkennen. 70  Toch vormt zo’n cadans of 

regelmatige metriek slechts één door Erens bedoelde betekenis van het woord 

‘rhytme’: het duidt in zijn visie ook op de volgorde waarin gewaarwordingen zich 

in de menselijke geest voordoen. Wie, zoals Mallarmé, uit die volgorde, dat ritme 

elementen weglaat, als het ware stappen overslaat, om die over te laten aan de 

associatie van de lezer, maakt zijn teksten nodeloos lastig. Dat de Fransman 

evenwel ‘op den goeden weg’ zou zijn, kan slaan op diens in 1891 verschenen 

bundel prozagedichten Pages. Wanneer Erens die niet zelf las, kan hij van de 

relatieve begrijpelijkheid van de daarin opgenomen teksten hebben vernomen 

in Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift, dat kort na verschijnen een bespreking 

met die conclusie aan Pages wijdt.71       

 Eenzelfde dubbele betekenis heeft ook Baudelaire aan het woord ‘rhytme’ 

gegeven in zijn voorwoord bij Le Spleen de Paris:  

‘Quel est celui de nous qui n’a pas, dans ses jours d’ambition, rêvé le 

miracle d’une prose poétique, musicale sans rhytme et sans rime, assez 

souple et assez heurtée pour s’adapter aux mouvements lyriques de 

l’âme, aux ondulations de la rêverie, aux soubresauts de la conscience?’72 

In de vertaling van Nannie Nieland-Weits (2015) wordt dat:  

 ‘Wie van ons heeft niet, in zijn eerzuchtige dagen, van het wonder van 

een poëtisch proza gedroomd, muzikaal zonder ritme en zonder rijm, 

soepel en hortend genoeg om zich aan te passen aan de lyrische roerselen 

van de ziel, aan de golvingen van de mijmering, aan de schokken van het 

geweten?’73  

Zelfs wanneer in dit wonderlijke poëtisch proza dus het ritme in de zin van 

cadans ontbreekt (en er evenmin sprake hoeft te zijn van rijm), biedt het wel nog 

altijd een ritme, een logische volgorde, in de gewaarwordingen (hier verwoord 

als roerselen van de ziel, golvingen van de mijmering, schokken van het geweten, 

                                                           
70 Fehr 1960: 3-5, 10; Van der Weij 1997: 83, 87, 118, 442. 
71 Anoniem 1891. 
72 Baudelaire 1962: 7. 
73 Baudelaire 2015: 3. 
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in Erens’ eigen terminologie bondig: sensaties), namelijk zodanig dat dit aan de 

volgorde waarin de gewaarwordingen optreden, aangepast is. De kunstenaar die 

dit ‘meesterschap over het rhytme’ beheerst, mag van Erens een 

‘eersterangsartiest’ heten, schrijft hij in De Nieuwe Gids van augustus 1893 in 

een bespreking van Jules Renards komedie over de zeden en gewoonten van de 

bourgeoisie L’écornifleur (De klaploper). Die beschouwt hij als een roman waarin 

het ‘rhytme’ in de tweede betekenis correct zou zijn toegepast: ‘Het ingrijpen 

van het intellect in den vlottenden chaos der door het menschelijk lichaam zich 

bewegende sensaties, het ingrijpen zeg ik, op het juiste moment en het 

neerzetten in beelden en woorden, dat is het geheim van den eersten-rang-

artiest.’74          

 Erens maakt in 1924 alsnog meer werk van een uitleg hierbij. Die uitleg, 

‘De rhythmus van het klanklooze’, lijkt bestemd te zijn geweest om aan de 

herdruk van Dansen en Rhytmen vooraf te gaan, maar blijft daarin achterwege 

om hetzelfde jaar de bundel Litteraire Overwegingen te openen. Dat Erens in 

deze tekst inderdaad zijn ideeën uit 1893 herhaalt, moge blijken uit de reactie 

van Van Deventer, die in een brief aan Erens schrijft: ‘Er staat onder Jan. ’24, 

maar had er dat niet onder gestaan, ik zou het van [sic] een mooie 

ontboezeming, een manifest als het ware, uit je jongen tijd hebben opgevat, 

want je geeft er toch wel in het credo van de literaire opvatting, die je al je leven 

geleid en gevoed heeft in je literaire overdenkingen en je eigen literaire 

praktijk.’75 Dat ‘credo’ laat zich als volgt samenvatten: wil het proza eenzelfde 

‘zuivere schoonheid’ bezitten als de muziek, dan is het noodzakelijk dat het recht 

doet aan de logische opeenvolging van de gewaarwordingen zoals die zich in de 

kunstenaar voordoet; dat het dát ritme volgt. Poëzie doet dit al van nature veel 

meer; in proza wordt het daarentegen volgens Erens vaak veronachtzaamd. Hij 

beschouwt het als zijn taak om proza te scheppen dat het ritme van de 

gewaarwordingen nu juist wel realiseert. Daartoe noteert hij de 

gewaarwordingen die in hem optreden ‘spontaan’, dat wil bij hem zeggen: 

zonder te denken aan het beoogde publiek. Een kunstenaar die bij het schrijven 

namelijk rekening houdt met zijn publiek, verarmt in Erens’ perceptie het 

kunstwerk dat hij schept.76                       

                                                           
74 Erens 1893(b): 424, 425. 
75 LM: D.393 B.1/Brieven van Van Deventer aan Erens, map 1891-1925. 
76 Erens 1924: 7-11.  
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We herinneren ons Verweys aan Erens opgedragen ‘Geëtste Prentjes’, waarin hij 

het woord ‘rhythmisch’ beklemtoonde. Dat hij ten aanzien van het ritme 

inderdaad goed naar Erens lijkt te hebben geluisterd, blijkt in zijn opstel ‘Het 

sonnet en de sonnetten van Shakespeare’ uit 1885. Daarin noteert Verwey dat 

het de taak van de dichter zou zijn om het ritme dat zijn aandoeningen opwekken 

in zijn ziel, na te bootsen in zijn gedicht: ‘Iedere aandoening toch rijst in de ziel 

met haar eigen rhythmus. Nabootsen van dat rhythmus is de taak des dichters.’ 

In 1896 parafraseert hij dezelfde portee kernachtig als: ‘rhythme dat is de geluid 

geworden gemoedsbeweging.’77   

Over het eerste lid van de tweeledige titel, Dansen, kan ik korter zijn. Het komt 

als het ware reeds terug in de in het ‘Voorbericht’ vermelde bewegingen der 

dingen. Terwijl de ‘beweging der dingen’ alleen in ‘Een partijtje’ woordelijk 

voorkomt, is de beweging in de bundel als geheel een belangrijk, nadrukkelijk 

aanwezig inhoudelijk element. Zo legt Erens in ‘Intocht’ de focus niet op de 

intocht van de keizer, maar op wat er zoal tijdens dat evenement op de kade en 

in de gracht beweegt: fladderende vlaggen, het dansende water, de 

schommelende bootjes, de wachtende mensenmassa. ‘Warmoesstraat’ bruist 

van bewegingen: roepende venters, een passerende bakkerskar en een rijtuig, 

voorbijlopende prostituees. En de natuur beweegt op haar manier niet minder, 

bewijst bijvoorbeeld ‘Frisch’, waarin de leeuwerik, de raaf en vliegen aan het 

alomtegenwoordige bewegen bijdragen. Waar Erens zulke bewegingen her en 

der bestempelt als dansen – behalve in ‘Intocht’ ook in ‘Nacht in de 

Middeleeuwen’ – is bovendien van dansen als fysieke menselijke handeling 

sprake in achtereenvolgens ‘Zeedijk’, ‘Pijp’, ‘Gitanas’, ‘Bal Bullier’ en ‘Instructie’. 

                                                           
77 Verwey 1885: 71; Verwey 1921: 43; Custers 1995: 39, 40. In de jaren dertig verschijnen 

twee boeken over het ritme binnen de Beweging van Tachtig: een als college bedoelde 

verhandeling van de in 1925 tot hoogleraar benoemde Verwey (1931) getiteld Ritme en 

Metrum en het proefschrift van Stuiveling (1934), Versbouw en ritme in de tijd van ’80. In 

Ritme en Metrum komt Erens niet ter sprake. Verwey noemt wel het vers libre dat volgens 

hem met Gustave Kahn omstreeks 1886 ingang vond in de Franse literatuur, maar 

beschouwt dat als ‘uitsluitend een fransche aangelegenheid’. Stuiveling citeert 

herhaaldelijk uit (het dan nog alleen als kranten- en tijdschriftartikelen voorliggende) 

Vervlogen jaren, maar doordat zijn onderzoek zich beperkt tot de poëzie, heeft hij zich niet 

hoeven buigen over Dansen en Rhytmen (Verwey 1931: 40, 41; Stuiveling 1934: 117, 118, 

133, 137, 150, 242). 
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Bovenop al de visueel waarneembare bewegingen komen de nodige visueel niet 

waarneembare; zo beweegt in ‘Warmoesstraat’ ook het geluid van het 

draaiorgel. De orgeltonen ‘stijgen’, ‘kletteren’ en vertonen ‘gespartel’. Over 

andere voorbeelden hiervan kom ik nog te spreken. Deze nadruk op de 

bewegingen is ook een belangrijk kenmerk van de prozagedichten van Bertrand 

en Baudelaire; mens, dier én ding of zaak bevinden zich bij hen nooit in een 

rusttoestand.78 

Waarom Erens het ‘Voorbericht’ in 1893 in portefeuille hield, heeft hij niet 

vastgelegd. Van der Weij veronderstelt dat hij een polemiek met Van Deyssel, 

volgens hem ‘de kleurenschrijver bij uitstek’, heeft willen vermijden.79 Dat lijkt 

mij niet waarschijnlijk. Van Deyssel wist in 1893 al dat hij op poëticaal vlak niet 

altijd met Erens overeenstemde. Zo beperkt Erens zich vrijwel geheel tot het 

weergeven van de werkelijkheid zoals die zou kunnen worden geobserveerd, 

enkele dromen daargelaten, waar Van Deyssel juist experimenteerde met de 

weergave van het bovenzintuiglijke, metafysische en op dat punt meer 

overeenkwam met het symbolisme. Haast nooit toont bij Erens de verteller zich 

heftig of nerveus, noch geeft hij blijk van koortsachtigheid, waarmee hij 

wederom afwijkt van Van Deyssel.80 De focalisatie ligt in Erens’ prozagedichten 

nagenoeg altijd bij een externe instantie die verslag doet van de gebeurtenissen. 

Hierdoor blijft de weergave van gedachten achterwege, andermaal anders dan 

bij Van Deyssel.81 Zo zijn er, kortom, volop verschillen aan te wijzen tussen Erens’ 

werk en het zijne, maar van Erens kon hij dat velen. Veeleer kan Erens nog tijdig 

hebben beseft dat hij zelf niet zuinig was met kleuren. Hij kan wellicht hebben 

ingezien dat het merkwaardig zou zijn overgekomen wanneer uitgerekend hij de 

kleur in de literatuur gereduceerd had willen zien. In zijn inzet van kleuren schuilt 

nu juist geen groot verschil met Van Deyssel. Dansen en Rhytmen biedt namelijk 

een bont palet. Ik turfde 383 kleurnamen. Erens heeft een voorkeur voor wit (68 

                                                           
78 Nies 1964: 229, 230, 233. 
79 Van der Weij 1997: 78, 95. 
80 Slechts in één prozagedicht is er geen objectieve, met Erens’ streven naar ‘koude kunst’ 

overeenstemmende weergave: in ‘Stilte’, waarin de verteller zich gepassioneerd uit over 

de op de heide ervaren rust. 
81 Schaarse uitzonderingen zijn naast het genoemde ‘Stilte’ verder ‘Droom’, waarin de 

focalisatie ligt bij het dromende personage, en het middendeel ‘piano’ van ‘Maccaronna’ 

binnen ‘Gitanas’, waar de focalisatie tijdelijk verschuift naar een toeschouwer van de 

beschreven dans (Van der Weij 1997: 127, 136). 
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vermeldingen), zwart (57 maal) en goud (56). Ook ruim vertegenwoordigd zijn 

blauw (38), zilver (29), rood (26), grijs (23), geel en groen (allebei 19 maal). Bruin 

(12), blank en blond (allebei 8 keer), roze (ook wel gespeld als ‘rose’)(7), rossig 

(5), purper (3) en paars (2) komen daar bij en gaan nog vergezeld van een enkele 

keer azuur en oranje. Vaal, donker, licht, bleek en grauw liet ik dan nog buiten 

beschouwing. Illustratief zijn mijns inziens zinnen als: ‘En het blauw werd ruimer 

en ruimer en welfde zich wijd over het groen, dat rustte, gedrenkt en 

ingedommeld door het gouden licht’ (uit: ‘Een partijtje’); ‘De zon kwam op en 

strooide de rode morgenplekken kwistig als met een regen over de grijze 

stammen en de donkerbruine grond’ (uit: ‘Berbke’).      

 Het zou kunnen zijn dat Erens zijn ‘Voorbericht’ achterhield vanuit de wens 

om als kunstenaar geen leidsman van zijn lezer te zijn, zijn eigen expliciete 

poëtica buiten zijn kunst te houden. In dat geval hield hij consequent daaraan 

vast door de interpretatie van zijn gebundeld werk op generlei wijze te sturen. 

De tekst uit 1924 kan worden gelezen als een uitgewerkte variant van hetzelfde 

grondbeginsel dat in het ‘Voorbericht’ van 1893 wordt aangestipt. Dat die 

opnieuw niet Dansen en Rhytmen haalde, kan betekenen dat Erens ook toen nog 

besloot vast te houden aan de ‘ongestuurdheid’ van zijn werk. 
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9.3.4 Een analyse van Erens’ prozagedichten 

  

9.3.4.1 Aan poëzie verwante stilistische en syntactische kenmerken 

 

Ik schreef al dat een prozagedicht een compact artistiek geheel mag zijn, waarbij 

de bladspiegel op die van poëzie kan lijken. Een reeds aangestipt stilistisch 

kenmerk dat in de prozagedichten van Erens sterk gelijkt op poëzie is het bij hem 

nadrukkelijk aanwezige, aan de Franse symbolisten herinnerende ritmische 

rijmspel van klankcongruenties tussen klinkers en tussen medeklinkers. In deze 

subparagraaf wil ik de verwantschap van Erens’ prozagedichten met poëzie 

nader uitwerken. 

Ruim voorhanden zijn assonanties als in deze passage uit ‘Warmoesstraat’:  

‘bruischt in slingerend geklaag door de ruimte der straat en plettert de 

muren, in golvend gepletter, langs steenen en vensters kletterend’ 

en in deze regels uit ‘Nacht in de Middeleeuwen’: 

‘tegen de forsche wanden, terwijl onder de ronde kolonnen grijnzen de 

zondige draken met verwijde monden.’  

Alliteraties zijn ook talrijk; zo noteer ik alleen al uit het 162 woorden korte 

‘Frisch’:  

- lucht en licht 

- door de dennen 

- geruisch gebroken  

- weggaat, wegvliedt 

- blijde blauwte  

- staat strak 

- en rond en rein  

- schijven strooit  

- vol van geheim vertellend van een verre reis 
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Volrijm is relatief schaars vertegenwoordigd. ‘Zeedijk’ biedt er nog de meeste 

voorbeelden van:  

- Vijandig recht, de gezichten strak, liepen vrouwen blootshoofd en in 

wit gejak  

- Zij danste, danste de lieve meid, de slanke witte hand gespreid  

- 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  

- meênemend licht, het lichte wicht  

- in het gezwaai en gedraai  

- De rokken waaiden, waaiden; de hoofden draaiden, draaiden 

- vloog bleek en licht, in guirlanden zwaai het lichte wicht 

Andere, meer verspreide voorbeelden zijn: 

Uit ‘Warmoesstraat’:  In ruischende zij […] gaan de hoeren voorbij 

Uit ‘Amstelveld’:   bruine pracht […] zijig zacht 

Uit ‘Pijp’:   even hoog; […] geen boog.    

 toen zij ’s avonds haastig slopen […].     

 Laat hem dan maar loopen    

 geen studenten. […] dat geeft centen. 

Uit ‘Nacht in de   pinkend en blinkend                   

Middeleeuwen’:   opdoomende dromen; komen de vromen  

    Laat staren de wichelaren in hunne lange talaren. 

    muren in het turen 

Uit ‘Goudzang’:   goud gespreid ligt de heide wijd 

Uit ‘Frisch’:    die spreidt zich wijd     

    wijd en zijd 

Erens past voorts zoals gezegd enjambementen toe, zoals hier in twee 

opeenvolgende zinnen uit ‘Het Idiootje’:  
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 ‘Zij wiegelt het hoofdje en beweegt slechts even het mondje klein,                    

dan bukt ze het hoofdje, het arme kind, en kijkt op den grond, schuddend                                          

langzaam het hoofdje klein.’  

Zulke enjambementen zijn in proza uiterst zeldzaam.82 Allerminst zeldzaam bij 

Erens zijn verder witregels en alinea’s. Het komt voor dat bijna iedere zin een 

alinea op zichzelf vormt, bijvoorbeeld in ‘Intocht’:  

‘De gele vlag nadert, nadert, hoog boven het water;                                                                                                         

de Keizer komt aan.        

 Zwaar ploffend, de kanonschallen ploffend, zich spreidend over 

het dansende water en golvend op de 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.           

 Daar is hij.’ 

Vier zinnen vormen hier vier alinea’s. Zo ontstaat een ‘witte’ bladspiegel die aan 

poëzie doet denken.          

 Bertrand was zich al bewust van het functioneel potentieel van ‘het wit’. 

In zijn bij zijn manuscript gevoegde ‘Instructions’ voor de door hem beoogde 

uitgever noteert hij: ‘Blanchir si le texte était de la poésie’; ‘il jettera de larges 

blancs entre ces couplets comme si c’étaient des strophes en vers’. En bij dit 

verzoek om een op poëzie gelijkende bladspiegel blijft het niet: ‘M. le Metteur 

en pages blanchira les pièces […] toujours de manière à étendre et à faire 

foisonner la matière.’ Het plaatsen van wit dient door de zetter, dus, zó te 

geschieden dat het in alle gevallen iets toevoegt aan de tekst. Bertrand verstond 

                                                           
82 Door het bijvoeglijk naamwoord achter het zelfstandig naamwoord te plaatsen ontstaat 

hier tevens tweemaal een postpositie zoals die in het Middelnederlands gebruikelijk was: 

‘het mondje klein’, ‘het hoofdje klein’. Erens lijkt ook dit toe te passen omdat het zijn 

zinsritme ten goede komt. Bovendien krijgt het bijvoeglijk naamwoord hierdoor extra 

nadruk. Dergelijke postposities komen nog vaker voor in Erens’ prozagedichten: (ook) in 

‘Het Idiootje’: haar mondje klein; in ‘De Processie’: kinderen klein en in ‘Droom’: rijtuigen 

zwart. Hier gaat het om bijzondere manieren van zeggen in het kader van de ‘écriture 

artiste’ of woordkunst meer in het algemeen, kenmerkend voor Tachtig. Ik kom daar nog 

op terug.  
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‘l’art de blanchir’, de kunst van het witten, waarmee bedoeld wordt dat hij qua 

tekst alles wegliet wat overbodig was teneinde het maagdelijke papier voor hem 

het woord te laten voeren. Het wit dat daarmee ontstond, werd functioneel. De 

pauzes die het wit in Bertrands tekst laat vallen, staan namelijk als het ware vol 

niet geëxpliciteerde handelingen, gebeurtenissen en gedachten die de lezer zelf 

al interpreterend kan invullen. In wezen preludeert Bertrand hiermee al op het 

symbolisme. Ook biedt het wit de lezer de ruimte om typografisch én inhoudelijk 

los van elkaar geplaatste elementen interpretatief met elkaar te verbinden; een 

gefragmenteerde tekst wordt daarmee – althans in het hoofd van de lezer – tot 

een coherent geheel. Dat is bijvoorbeeld heel duidelijk het geval in Bertrands 

openingstekst ‘Harlem’, waarin de witregels de lezer gidsen van de ene losse 

scène c.q. waarneming naar de volgende, alsof een geschilderd tafereel wordt 

bekeken – en dat zonder bepaald begin- of eindpunt. Ik geef hier een illustratieve 

passage:  

Et les cigognes qui battent des ailes autour de l’horloge de la ville, tendant 

le col du haut des airs et recevant dans leur bec les gouttes de pluie. 

Et l’insouciant bourguemestre qui caresse de la main son double menton, 

et l’amoureux fleuriste qui maigrit, l’œil attaché à une tulipe. 

Et la bohémienne qui se pâme sur sa mandoline, et le vieillard qui joue du 

Rommelpot, et l’enfant qui enfle une vessie. 

(En de ooievaars, die met de vleugelen om de stadsklok kleppen, terwijl 

ze, met uitgestrekte hals de bek in de lucht steken om er de regendroppen 

in op te vangen. 

En de zorgeloze burgemeester, die met de hand over de onderkin strijkt, 

en de verliefde bloemenminnaar die, de blik gericht op een tulp, 

vermagert. 

En het zigeunermeisje, dat zwijmelt over haar mandoline, en de grijsaard, 

die op een rommelpot speelt, en het kind dat een ballon opblaast)83 

                                                           
83 Bernard 1959: 68-71; Bertrand 1980: 87; vertalingen naar Bertrand 1982: 26.  
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Yra van Dijk formuleert in haar proefschrift Leegte die ademt een ‘theorie van 

het wit’.84 Zij onderscheidt zes soorten wit.85 Het belang van al dat wit mag niet 

worden onderschat: ‘Het poëtische van poëzie schuilt in het wit dat het gedicht 

omringt en doordringt,’ beklemtoont Van Dijk. 86  Het is vreemd dat zij bij 

herhaling stelt dat prozagedichten zo’n functioneel wit niet zouden kennen: ‘Bij 

proza, en over het algemeen zelfs bij prozagedichten, is het de zetter die bepaalt 

waar de regels eindigen in het wit, bij poëzie is het de dichter zelf’ is een citaat 

dat dankzij ‘over het algemeen’ nog ruimte laat voor uitzonderingen, maar 

stelliger is Van Dijk wanneer zij schrijft: ‘Zoals gezegd vormt het prozagedicht 

een uitzondering: daarin is het versregelwit immers afwezig.’ Niet alleen bij 

Bertrand laat het functionele wit met inbegrip van het versregelwit zich toch 

veelvuldig aanwijzen. Zo ook in Erens’ prozagedichten.87 Wanneer ik Van Dijks 

instrumentarium bijvoorbeeld toepas op Erens’ in bijlage VIII volledig 

weergegeven ‘Droom’ en ik de door haar aanbevolen leeshouding aanneem – 

die zich concentreert op het witgebruik volgens het motto ‘Niet de samenhang 

van de tekst is het uitgangspunt, maar de gaten die vallen in de tekst’88 – kan ik 

het volgende vaststellen:  

- Al het paginawit dat ‘Droom’ omringt kan worden ‘gelezen’ als de nacht 

die aan deze droom voorafgaat en er op volgt, de droomloze fase(n) van 

de slaap. Aanvang en einde van de tekst ondersteunen deze interpretatie: 

het titelwoord ‘Droom’ verschijnt in het kop- en titelwit als het ware als in 

een droomloze toestand, de beginwoorden luiden ‘In den nacht’ (daar 

                                                           
84 Van Dijk 2005: 63-65. 
85  Namelijk (1) ‘versregelwit’ aan het einde van de versregel, in de rechtermarge; (2) 

‘strofewit’ tussen de strofen; (3) ‘inspringwit’ dat aan de versregel voorafgaat in de 

linkermarge; (4) ‘eindewit’ aan het einde van het gedicht; (5) ‘kopwit’ dat voorafgaat aan 

het begin van het gedicht en (6) ‘titelwit’ tussen de titel en de eerste regel van het gedicht.  
86 Van Dijk 2005: 7-9. 
87 Van Dijk 2005: 73. Van Dijk licht niet toe wat zij onder ‘prozagedichten’ verstaat, noch 

noemt zij de schrijvers wier prozagedichten van geen functioneel wit blijk zouden geven. 

Mallarmé bestempelt zij als ‘dichter’; naar diens prozagedichten verwijst ze nergens. De 

prozagedichten van Bertrand en Erens, maar ook een standaardwerk op het gebied van 

dit genre zoals dat van Bernard of het Nederlandse equivalent van Van der Weij ontbreken 

in haar bibliografie (Van Dijk 2005: 7, 10, 45, 311-329). 
88 Van Dijk 2005: 9. 
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bevindt de lezer zich), de slotwoorden die aan het eindewit voorafgaan ‘in 

den wit-helderen nacht’ (daarin blijft de lezer achter) 

- Erens beëindigt zijn versregels in ‘Droom’ naar eigen inzicht, hij laat deze 

niet zoals in proza gebruikelijk is samenvallen met de breedte van de 

tekstregels. In de eerste regel gaat ‘witlicht der maan’ onmiddellijk vooraf 

aan een witte rechtermarge, die daardoor het maanlicht als het ware 

weergeeft:  

regel 

 

In den nacht, bij het witlicht der maan.   1                     

Op een weg breed en blank, langs een bosch,  2           
                                    

Daar waar het wit direct en zuiver visueel uitbeeldt wat er staat, zoals hier het 

geval is, spreekt Van Dijk van ‘iconisch gebruik van het wit’.89  

- In hetzelfde ‘witlicht der maan’ houdt in de regels 3 en 4 ‘een sleep van 

rijtuigen’ stil; daarop laat Erens in regel 4 een dubbel wit volgen. Eerst het 

versregelwit, waarin andermaal het maanlicht kan worden gezien, en dan 

nog een inspringwit, als om bovenop het maanlicht ook nog de (al in de 

keuze voor het woord vervatte lengte van de) sleep rijtuigen én hun 

stilstaan te visualiseren. Bovendien gaat dit inspringwit in regel 5 vooraf 

aan het woord ‘Langzaam’: de vertraging die bij de start van deze nieuwe 

regel optreedt als gevolg van het inspringwit visualiseert de in dit woord 

schuilende traagheid. Door regel 5 te eindigen met een afbrekingsstreepje 

middenin het woord ‘vrouwen’ vertraagt Erens de lectuur:                                                                 
 

in het witlicht der maan, houdt stil een sleep van    3                                                    

rijtuigen zwart.                           4                                  

 Langzaam uit de rijtuigen zwart komen vrou-         5                   

Eenzelfde leesvertraging als in regel 5 realiseert Erens tussen de regels 7 en 8 

met het daar evenmin noodzakelijk in tweeën gesplitste ‘ar-men’:  

met sluiers doorzichtig en zwart. Hangend de ar-   7                                         

men vleezig en bleek met glimmende ronding.  8    

                                                           
89 Van Dijk 2005: 29. 
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Beide afbrekingen lijken voort te vloeien uit Erens’ streven naar een ritmische 

compositie, die door de vergelijkbare woordafbreking harmonisch uitpakt.  

- Van strofewit is voor het eerst sprake in regel 9. Het in regel 5 benoemde, 

traag verlopende uitstappen van de gesluierde vrouwen gaat in die 

witregel als het ware verder. Tegelijk treedt er dan een wijziging op in het 

decor, blijkt in regel 10, waar de rijtuigen zijn verdwenen. Het strofewit in 

regel 11 draagt bij aan de spanningsopbouw: wat staat er te gebeuren nu 

de rijtuigen weg zijn? 

9                                     

De rijtuigen weg.       10 

          11 

- Inspringwit in regel 14 visualiseert het voortduren van het draven van de 

paarden, zoals het versregelwit in regel 16 samen met het inspringwit van 

regel 17 het voortduren van het muziekspel uitbeeldt: 
 

de schommelende ruggen der dravende paarden.   13                             

En als in een circus gaat het rond, rond, in                          14           

draf, in galop, onder het spelen van circus-mu-                  15                                           

ziek.          16  

 Nu steigeren de paarden, de voorpooten hoog,      17        

                         

- Het woord ‘sprong’ gaat in regel 19 vooraf aan versregel- en inspringwit, 

dat de lezer als het ware snel laat ‘meespringen’ naar het ‘ijlen’ van de 

paardrijdende dames in regel 20: 
 

golvenden sprong.        19                 

Zij ijlen, zij ijlen, in het gestrengel der armen,          20      
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- Opnieuw gaat het maanlicht, ditmaal als ‘witlicht van de maan’ direct 

vooraf aan versregelwit in regel 23 gevolgd door strofewit in regel 24: 

 

fladderen der sluiers in het witlicht van de                          22                                         

maan.         23  

          24                                     

Weg zijn de rijders, de rijdsters, verdwenen                        25                                            

- Eenzelfde soort herhaling biedt regel 27, waarin het woord ‘sprong’ 

andermaal voorafgaat aan versregelwit en doordat dit hier behalve door 

strofewit (regel 28) ook nog door inspringwit (regel 29) gevolgd wordt, lijkt 

deze sprong een grotere nog dan die tussen de regels 19 en 20: 
 

in den rhijtmischen sprong.     27  

          28  

  En dansende paarden alléén, voort-hollend in        29                                                            

- Dát Erens welbewust het paginawit lijkt in te zetten, blijkt in regel 30, waar 

hij ‘witlicht’ zonder noodzaak afbreekt na ‘wit’, om op dat ‘wit-’ wederom 

versregelwit te laten volgen, dat op die manier het woord ‘wit’ kracht 

bijzet:  
 

de rondte met geluidloozen hoefslag in het wit-               30                                       

licht der maan in de stilte van den nacht.   31 
 

- Versregelwit en inspringwit volgen op ‘nacht’ in de regels 31 en 32 en gaan 

vooraf aan ‘Met sneeuw’ waardoor het paginawit zowel de stilte van de 

nacht als de kleur van de in die nacht vallende neerslag lijkt weer te geven: 
 

licht der maan in de stilte van den nacht.   31  

 Met sneeuw bedekt zijn de ruggen der paarden,   32            
                                  

- Dan verdwijnen in regel 36 na de al eerder afgevoerde rijtuigen, rijders en 

rijdsters ook de paarden, zodat het beschreven ‘toneel’ leeg achterblijft: 

op de constatering ‘Weg zijn de paarden’ laat Erens versregelwit volgen, 

om in de aansluitende regel 37 twee zinnen te laten beginnen met een 

woord dat de implicatie behelst van het lege toneel: ‘Geluidloos’, 

respectievelijk ‘Zwijgend’ is dat toneel achtergebleven: 
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Weg zijn de paarden.      36                   

Geluidloos de weg. Zwijgend het bosch, dat                       37                              

doorslaapt in den wit-helderen nacht.   38 

 

Binnen Dansen en Rhytmen speelt het functionele wit met dit alles in ‘Droom’ 

veruit het duidelijkst een rol, en ik sluit niet uit dat een het wit bestuderende 

lezer er nog andere voorbeelden in kan aantreffen of er nog weer andere 

interpretaties aan kan koppelen. Die mogelijkheden houdt ook Van Dijk open: 

het interpreteren van het wit noemt zij naast subjectief en persoonlijk ook een 

‘heikele bezigheid’, omdat er iets gelezen wordt waar er niets staat en het wit 

daarbij wellicht te ‘vol’ wordt gestopt of juist te ‘leeg’ wordt gelaten.90  

Wat Erens voorts aan de poëzie ontleent is de circulaire structuur van een aantal 

prozagedichten. Die is er al in ‘Nieuwmarkt’ waarmee de bundel opent: met ‘De 

lampen walmen, de lampen branden’ begint deze tekst, om te eindigen met 

‘terwijl de lampen goudbranden in het zwarte donker’. In ‘Amstelveld’ herhaalt 

Erens dit procedé in een naar ik meen geperfectioneerde vorm: ‘Met plassen ligt 

het Amstelveld’ luidt de opening, ‘Met plassen glimt het Amstelveld’ het slot. 

‘Provincie’ heeft eveneens een nagenoeg gelijkluidende begin- en eindzin: 

‘Heerlen ligt in de avondzon’, respectievelijk ‘Heerlen rust in ’t avondlicht’. Ook 

in ‘Bal Bullier’ is er parallellie tussen begin en slot – de afgifte, respectievelijk de 

teruggave van een (wandel)stok: ‘Mijnheer, uw stok!’ opent het bal, ‘Ziehier, 

mijnheer, uw stok!’ besluit het. Dit was trouwens een in de werkelijkheid 

voorkomende parallellie: in Bal Bullier was een mannelijke gast verplicht bij 

binnenkomst zijn (wandel)stok af te geven. Wie dat weigerde, kwam het lokaal 

niet in.91           

 En dan is er de ‘iteratio’, de letterlijke herhaling van woorden en 

woordgroepen, waar elk van de twintig prozagedichten van doordrongen is en 

die als het ware functioneert als een herkenbaar, vast setje maten zoals dat in 

een muziekstuk – een dans, bijvoorbeeld – telkens terugkeert. Het is een 

stijlmiddel dat Erens nog eens versterkt door het in opeenvolgende zinnen of 

                                                           
90 Van Dijk 2005: 9. 
91 Harborough Sherard 1905: 243. 
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regels toe te passen binnen een identieke syntactische constructie. Ik citeer ter 

illustratie van dit syntactisch parallellisme:  

Uit ‘Zeedijk’:  De rokken waaiden, waaiden; de hoofden draaiden, 

draaiden; de voeten stampten, stampten; de knieën 

knikten, knikten; de lijven schokten, schokten 

Uit ‘Intocht’:  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. 

Uit ‘Droom’:  Zij ijlen, zij ijlen, in het gestrengel der armen, in het 

ruischen der oranje-gele japonnen, in het fladderen der 

sluiers in het witlicht van de maan.  

Van syntactisch parallellisme is voorts sprake in de door Erens toegepaste 

acconsonantie, waarbij de herhaling voortkomt uit de gelijkheid van 

slotmedeklinkers in de lettergrepen. Vaak treedt dit op in samenhang met 

tegenwoordige deelwoorden. Maar liefst dertig tegenwoordige deelwoorden 

laten in ‘Wind’ – dat uit slechts 196 woorden bestaat – acconsonantie ontstaan, 

bijvoorbeeld in de zin: ‘Kletterend de halmen en buigend zich draaiend’. En ook 

deze ene zin uit ‘Intocht’ biedt legio voorbeelden: ‘En dansende golfjes, rijzend, 

zich effenend, zilvertoppend en schommelend, springend – zich verdringend.’ 

 Eenzelfde ritmisch effect gaat uit van de bijzondere syntactische 

constructie die Erens alléén toepast in ‘Nacht in de Middeleeuwen’: daarin laat 

hij verspreid over de tekst, die uit 26 zinnen bestaat, negen zinnen beginnen met 

een ‘adhortatief’, een aansporende wijs, die hij bovendien in twee van de aldus 

aangevangen zinnen nog eens laat terugkeren. Het resultaat doet aan een 

bezwering denken: 

Laat geluiden de honden, die blaffen in de stilte der aarde in het welige 

donker. 

Laat stroomen den nacht in de rustige aarde. 

Laat slaan de nachtegalen 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. 
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Laat dan ijlen omhoog de opdoomende droomen; laat komen de vromen 

bij de stille kapellen 

Laat slaan de nachtegalen in de afgrondende laagte. 

Laat spelen en dansen en flikkeren de stralen der maan op water en 

tinnen, op transen en bladeren.  

Laat spitsen de heksen hun puntige kinnen boven de gloeiende vuren. 

Laat staren de wichelaren in hunne lange talaren. 

Laat schijnen de maan over de stille aarde. 

In ‘Nieuwmarkt’, dat een korte scène weergeeft op de Amsterdamse 

Nieuwmarkt, heeft de syntaxis het effect van een ‘Processie van Echternach’. De 

korte zinnen zijn op veelal dezelfde, eenvoudige wijze (subject – predicaat) 

opgebouwd: De oude jodin [subject] zit [predicaat] bij haar spullen. Naarmate 

de tekst vordert, voegt Erens telkens één nieuw element toe aan (delen van) 

zinnen die hij steeds laat terugkeren. Zo ontvouwt de tekst zich zeer langzaam, 

vergelijkbaar met de genoemde processie: drie stappen vooruit, twee achteruit, 

zoals bijvoorbeeld blijkt uit deze zinnen: ‘De oude jodin zit bij hare spullen’ (regel 

3); ‘De oude magere jodin zit bij hare spullen’ (regel 7); ‘Zij zit woedend bij hare 

spullen’ (regel 15).92 Van Deyssel noemt het mede op grond van deze compositie 

‘wel een van de beste’ schetsen van heel de bundel.93 

Bertrand en Baudelaire hebben beduidend minder aandacht besteed aan het 

realiseren van een regelmatig ritme via woord- en klankherhaling. Niet alleen 

verschilt het ritme bij hen van tekst tot tekst, vaak verandert het ook binnen een 

enkele alinea, bij Baudelaire meer nog dan bij Bertrand. Ook op dit vlak wijken 

Erens’ teksten af van die van zijn Franse voorgangers.94   

 

                                                           
92 Van der Weij 1997: 129, 130. 
93 Van Deyssel 1989(b): 2-4, 6, 7. Kloos is er ook vol lof over, zij het om een andere reden: 

iedereen die in Amsterdam gewoond heeft, herinnert zich het straatleven op de 

Nieuwmarkt volgens hem precies zó, als Erens het hier in één bladzijde weet te schilderen 

(Kloos 1932: 39, 42). 
94 Nies 1964: 48-56. 



 

270 
 

9.3.4.2 Metaforen 

 

Greet Otten-van der Kaap heeft van vier dichtende Tachtigers de metaforen in 

hun tot 1893 verschenen poëzie onderzocht. Ze stelde niet alleen vast dat Kloos, 

Verwey, Van Eeden en Gorter meer metaforen gebruikten dan dichters uit 

voorgaande generaties, maar ook dat deze origineler en individueler waren – 

geheel overeenkomstig het Tachtigerprincipe van ‘de zelfstandige zegging’.95

 Ik heb de metaforenordening van Otten-van der Kaap toegepast op 

Dansen en Rhytmen. Eerst richt ik mij hier op wat ik daarbij vaststelde ten 

aanzien van de als-vergelijking, zoals deze:  

Uit ‘Nieuwmarkt’: kleine oogjes als slangenoogjes in diepe spelonken  

Bij deze vorm van een metafoor worden zowel het beeld of ‘vehicle’, hier: 

slangenoogjes in diepe spelonken, als het vergelekene of ‘tenor’, hier: kleine 

oogjes, expliciet genoemd. Dat maakt de als-vergelijking een relatief eenvoudig 

te interpreteren metafoor. In dit voorbeeld uit ‘Nieuwmarkt’ kiest Erens zijn 

metafoor uit het herkomstgebied natuur en daarbinnen uit het domein 

dierenwereld. Andere voorbeelden van Erens’ als-vergelijkingen zijn:  

Uit ‘Zeedijk’:  ging ze, buigend zacht als waaiend riet                

de oogen der stappende agenten, als waterpoelen in het ruig 

gestruik op de avondhei      

als glimwormen hel, glommen de helmen der loerende 

agenten               

Uit ‘Pijp’:  Als bekken van loerende dieren hangen de hengelende 

hijschbalken  

de lucht beneveld, als mistig door de stof uit de ontelbare 

ramen  

                                                           
95 Otten-van der Kaap 2005: 74, 82, 83. 
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Uit ‘Dienstmeid’:  de nekhaartjes, als gouden wellustrook96    

de armen geplant in de zware dijen als oorvatsels op een 

zware kruik  

Uit ‘Gitanas’: met hangende wangen, als van een bedorven kind 

het ratelen der beweging als aankomen van wagens in een 

lange straat       

   starend als een profetes      

   een zang als een zoele wind      

   met handengeklap als billengeklap     

vliegt wild om hare borst als onder een opzettenden storm  

Uit ‘Bal Bullier’:  het gehuppel van dansende paren, zich heffend […] als de 

borreling op een effen watervlak  

   Zij zitten hoog als eenzame doenders    

   [hij] gaat dóór als een eenvoudig wandelaar  

De vrouwen zijn hoog en statig als priesteressen van den 

geslachtstempel      

een dichte zwarte kring van mannen in ernstige houding, als 

een college van studenten   

zij vliegen door elkander […] als guirlanden van beweging  

Uit ‘De Processie’: syllaben biddend, als commando’s boven de hoofden 

   met wijden cadans als een miserere    

                                                           
96 ‘wellustrook’ is een merkwaardig beeld; je zou hier ‘strook’ verwachten, maar in alle 

edities van Dansen en Rhytmen is sprake van ‘rook’. Een voorbeeld van (heel) ‘zelfstandige 

zegging’? Het was hoe dan ook te pikant voor Kloos, die heel de zin ‘Op haar sneeuwigen 

hals de nekhaartjes, als gouden wellustrook, gedrenkt met zonnelicht’ niet opnam in De 

Nieuwe Gids; Erens maakte die censuur in de bundel ongedaan (Erens 1989(b): 28). 
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   de spits van hun helm als een ster in den zonnigen dag 

eenige waren oud en verflenst als verwelkte bloemenbladen 

de meisjes, die achter haar trappelden als een troepje 

zorgelooze duiven      

   als een vlaag versch gevallen sneeuw vielen ze neêr  

Uit ‘Nacht in de                            

Middeleeuwen’: bladeren, hangend nu als zwarte haren van den nacht 

            

   ze slaan met hun zilveren slagen, als sterren van klank 

  liggen ze als zwarte pelsen     

[de burgen] vergroot en verbreed als voorhistorische 

gedrochten  

Uit ‘Droom’:  als in een circus gaat het rond    

Uit ‘Lento’:   bonzend als de slag van een torenklok   

   de sporen knisterden als vlammen in dor hout  

   gleden de tramways voorbij, als kooien van licht  

Uit ‘Wind’:   Als troepen van naderende schapen de buigende aren 

   groetend en buigend als langhalzige juffers de halmen 

   de regen komt aan grijs-vlagend als nevel 

Uit ‘Goudzang’:  als de gouden muziek der gouden hei in hitte-gebeef valt neer 

[…] het sleepende goudgetril der drijvende scharluten  

Uit ‘Provincie’:  brandend in het gouden licht staat als een vuur de torenhaan

  

Uit ‘Le vendeur de                                    

Soleil’:  de stad die ruischt als een zee     
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In deze laatste als-vergelijking verwerkt Erens het door hem als typisch ervaren 

geluid van de stad Parijs, waarin ‘Le vendeur de Soleil’ zich afspeelt. Dit ruisende 

stadsgeluid wordt overigens nogmaals op identieke beeldende wijze 

weergegeven in dezelfde tekst: ‘het breede stadgeruisch’, en het komt ook voor 

in ‘Lento’: ‘daaronder [onder de lucht] ruischte de stad’.    

 Erens’ beelden ontstaan doorgaans op basis van zintuiglijke overeenkomst 

tussen het beeld en het verbeelde. Hier komt nog bij dat bij hem, net als bij veel 

andere Tachtigers, de letterlijke, niet-metaforische wereld in de tekst vaak zijn 

weerklank krijgt in de metaforen. Er is, anders geformuleerd, sprake van 

metonymische metaforiek.97 Een voorbeeld daarvan vinden we in ‘Het Idiootje’ 

in de zin: ‘De knechten en meiden staan rondom in zwijgend medelijden’.98 De 

twee aspecten – de zintuiglijke overeenkomst tussen het beeld en het verbeelde 

en de correspondentie tussen metaforische en letterlijke tekst – maken Erens’ 

beeldgebruik tamelijk inzichtelijk. Zijn beelden laten zich, evenzeer als die van 

zijn bentgenoten van Tachtig, eenvoudig begrijpen op grond van kennis die de 

lezer heeft vergaard door in zijn eigen omgeving om zich heen te kijken, te 

luisteren, te ruiken, te proeven, kortom: door zijn zintuigen te gebruiken. Tussen 

Erens’ beelden zit dan ook niets excentrieks. Zo komen de dieren die hij als beeld 

opvoert allemaal uit de Nederlandse biotoop: glimwormen, duiven, schapen en 

de zeker voor Limburgse lezers herkenbare ‘scharluten’ en torenhaan. Voor de 

planten geldt dat evenzeer: riet, struiken, verwelkte bloembladen. De beelden 

die met het gehoor samenhangen sluiten hier bij aan: de slag van een torenklok, 

knisterende vlammen, billengeklap – allen precies even alledaags als de door 

Erens voorts opgevoerde beelden van zaken als een circus, ratelende wagens, 

een ster, vuur en nevel.99        

 Binnen de 40 door mij vermelde als-vergelijkingen van Erens is het beeld 

of vehicle in 28 gevallen afkomstig uit het herkomstgebied natuur – een 

duidelijke meerderheid en dat ondanks het veelal stedelijke decor. Ook dit is iets 

wat we bij Erens’ generatiegenoten vaker zien. In hun verhouding tot de stad 

schuilt iets dubbelzinnigs. De stad kan mooi zijn maar tegelijk meedogenloos, 

                                                           
97 Van Boven en Dorleijn 2003: 160, 166, 167. 
98 Van der Weij 1997: 119. 
99 Thon 1928: 34-36; Kemperink 1997: 5, 6, 16-19; Gorter 2002: 217, 218; Otten-van der 

Kaap 2005: 84, 220, 280, 282, 319, 343, 344, 350-353, 356, 359, 363, 365, 371, 373, 374, 

417, 418, 420, 422. 
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terwijl (het leven in) de natuur hun ideaal vertegenwoordigt. Zij verknopen 

typisch stedelijke elementen dan ook graag met aan de natuur ontleende 

beelden.100            

 Wat is nu in de als-vergelijkingen van Erens de ‘ground’, het punt van 

overeenkomst tussen de vehicle en de tenor ofwel tussen de metaforische en de 

letterlijke tekst?101 Ik onderscheid vier als het ware overkoepelende categorieën; 

in volgorde van hun frequentie van voorkomen zijn dat: vorm of uiterlijke 

gelijkenis (twaalfmaal),102  klank (tienmaal),103  beweging (zesmaal)104  en kleur 

(tweemaal).105 Een aantal keren kan worden betoogd dat er van een combinatie 

van grounds sprake is, namelijk vorm plus kleur                                                      

                                                           
100 Kemperink 2000: 88, 89. 
101 Van Boven en Dorleijn 1999: 162. 
102 Overeenkomst van vorm/uiterlijke gelijkenis: kleine oogjes als slangenoogjes in diepe 

spelonken; de oogen der stappende agenten, als waterpoelen in het ruig gestruik op de 

avondhei; Als bekken van loerende dieren hangen de hengelende hijschbalken; de lucht 

beneveld, als mistig door de stof uit de ontelbare ramen; de armen geplant in de zware 

dijen als oorvatsels op een zware kruik; met hangende wangen, als van een bedorven kind; 

starend als een profetes; Zij zitten hoog als eenzame doenders; De vrouwen zijn hoog en 

statig als priesteressen van den geslachtstempel; eenige waren oud en verflenst als 

verwelkte bloemenbladen; [de burgen] vergroot en verbreed als voorhistorische 

gedrochten; bladeren, hangend nu als zwarte haren van den nacht. 
103 Overeenkomst van klank: het ratelen der beweging als aankomen van wagens in een 

lange straat; een zang als een zoele wind; met handengeklap als billengeklap; syllaben 

biddend, als commando’s boven de hoofden; met wijden cadans als een miserere; ze slaan 

met hun zilveren slagen, als sterren van klank; bonzend als de slag van een torenklok; de 

sporen knisterden als vlammen in dor hout; als de gouden muziek der gouden hei in hitte-

gebeef valt neer […] het sleepende goudgetril der drijvende scharluten; de stad die ruischt 

als een zee. 
104 Overeenkomst van beweging: ging ze, buigend zacht als waaiend riet; vliegt wild om 

hare borst als onder een opzettenden storm; het gehuppel van dansende paren, zich 

heffend […] als de borreling op een effen watervlak; [hij] gaat dóór als een eenvoudig 

wandelaar; zij vliegen door elkander […] als guirlanden van beweging; de meisjes, die 

achter haar trappelden als een troepje zorgelooze duiven. 
105  Overeenkomst van kleur: als glimwormen hel, glommen de helmen der loerende 

agenten; de nekhaartjes, als gouden wellustrook. 
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(zesmaal)106 en vorm plus beweging (driemaal),107 terwijl er éénmaal sprake is 

van een combinatie van de drie grounds vorm, beweging en kleur, namelijk in: 

‘de regen komt aan grijs-vlagend als nevel’.      

 Hoe sterk een metafoor kan doorwerken in de omringende letterlijke 

tekst, laat zich fraai illustreren aan de hand van ‘kleine oogjes als slangenoogjes 

in diepe spelonken’. Want hoe zien die oogjes er eigenlijk uit? Erens geeft het 

(door mij hier onderstreepte) antwoord als het ware zelf in het voorafgaande 

zinsgedeelte: ‘kwaadaardig flikkeren hare oogen, kleine oogjes als slangenoogjes 

in diepe spelonken’. Kwaadaardig: de ‘slangenoogjes’ roepen bij de lezer de met 

dat woord samenhangende associaties op, zeker nu Erens die oogjes laat 

speuren uit ‘diepe spelonken’: associaties als geniepig, verraderlijk, azend op 

prooi. De als-vergelijking staat in de voorlaatste zin van ‘Nieuwmarkt’ en vat de 

impressie samen die de marktkoopvrouw tot dan toe heeft gemaakt. Ik merk op 

dat zij tot in deze zin niet fier achter een kraam staat maar op de grond is 

gezeten, precies de plek waar je een slang zou verwachten. Haar prooi zijn de 

door haar gehekelde ‘stille klanten’. Zij ‘zingt’ ‘woedend’ een vaste riedel, die 

door de letterlijke woordherhaling – ‘Wat heb ik een stille klanten’ en ‘geen 

centen’ – wel wat wegheeft van het even eentonige als onheilspellende gesis van 

een slang en die dankzij de terugkerende s-klank (stille, centen) nog zo klinkt ook. 

Zodra ze opstaat, ‘rijst’ ze zoals ook een slang dat zou doen: ‘hoog en lang’. 

Elementen uit het de vrouw omringende decor ondersteunen het slangenbeeld. 

De vlammen van de lampen ‘rookslingeren’, ‘platten’ en ‘buigen’ en imiteren 

daarmee het gekronkel van een slang, terwijl het rookstaarten van dezelfde 

vlammen dan weer aan het lijf van een slang doet denken. Het is alsof Erens hier 

een in Artis of enige andere dierentuin gadegeslagen tafereel projecteert op de 

Nieuwmarkt: de ‘mannen en vrouwen, meisjes en jongens’ staan ‘dicht naast 

elkander’ ‘in een kring er om heen […] te kijken en te zwijgen’. Dat blijft zo, 

                                                           
106 Overeenkomst van vorm plus kleur: een dichte zwarte kring van mannen in ernstige 

houding, als een college van studenten; de spits van hun helm als een ster in den zonnigen 

dag; als een vlaag versch gevallen sneeuw vielen ze neêr; liggen ze als zwarte pelsen; 

gleden de tramways voorbij, als kooien van licht; brandend in het gouden licht staat als 

een vuur de torenhaan. 
107 Overeenkomst van vorm plus beweging: als in een circus gaat het rond; Als troepen van 

naderende schapen de buigende aren; groetend en buigend als langhalzige juffers de 

halmen. 
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hoezeer de marktkoopvrouw ook woedend zit te wezen: de toekijkende 

omstanders blijven onveranderd staan ‘turen en zwijgen’, precies zoals ze dat 

zouden doen voor het glas van een slangenverblijf. Pas wanneer de 

marktkoopvrouw ‘rijst hoog en lang uit hare spullen’ gaat onder hen als van 

voldoening ‘van gezicht tot gezicht […] de glimlach in de rondte’: op dat moment 

heeft het publiek van ‘de slang’ de reactie te zien gekregen waarop het heel de 

tijd stond te wachten en laat Erens de tekst eindigen. Dansen en Rhytmen bevat 

geen andere tekst die compositorisch zijn culminatie vindt in een als-vergelijking. 

Wel vinden we nog een verrassende als-vergelijking in ‘Dienstmeid’.  

 Dat de ‘Dienstmeid’ corpulent is, komt de lezer al in de eerste regel te 

weten: ze beschikt over ‘dikke bloote armen’ en ‘dikke roode handen’ en mag 

alleen al daarom ‘de dikke, blanke meid’ heten. In vijf alinea’s schetst Erens de 

door haar verrichte schoonmaak. Zowat alle benodigdheden en handelingen 

komen ter sprake: ze ‘dweilt de stoep’; met ‘de dweil’ ‘wrijft ze’ en daarbij maakt 

ze gebruik van ‘het spattende water’ ‘in druip-afvloeiing’; vervolgens ‘bukt ze 

boenend, boenend’; ‘ze bukt zich en poetst en poetst’. Wat de lezer daarbij mist, 

is een emmer, gieter, tobbe of een ander voorwerp waaruit zij het water betrekt. 

Op driekwart van de tekst noemt Erens dat alsnog, maar alleen metaforisch. De 

met ‘vleezige arm’ en ‘stevige kuiten’ verder beklemtoonde omvang van de meid 

en het voorwerp waar de lezer op wacht brengt hij dan samen in de als-

vergelijking: ‘Zij rust, de armen geplant in de zware dijen als oorvatsels op een 

zware kruik.’          

 Otten-van der Kaap stelde voor de vier door haar geselecteerde Tachtigers 

vast dat zij in hun metaforen al dan niet bewust hun eigen ideeën, voorkeur en 

afkeer (over onder meer religie, maatschappij, normen en waarden) laten 

doorschemeren. Erens ontleent in zijn als-vergelijkingen niet meer dan twee 

beelden aan het domein van de religie: ‘miserere’ en ‘profetes’ – veel minder 

dan ik op voorhand verwachtte, weliswaar, maar wel in lijn met zijn biografie, 

waaruit we te weten kwamen dat het geloof geen hoofdrol speelde in de 

beschreven levensjaren. Thematisch treedt het katholicisme alleen op de 

voorgrond in ‘De Processie’; geen van de andere prozagedichten geeft er blijk 

van. Erens lijkt zijn geloof(-sbeleving) in zijn werk een bijrol toe te kennen; de 

prozagedichten zijn niet evident het werk van een katholiek schrijver, laat staan 

van een missionaris.         
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9.3.4.3 Personificaties 

 

In ‘Warmoesstraat’ komt een genitiefvergelijking voor die een personificatie 

bevat: ‘het blinkend geharrewar der oude gebeeldhouwde gevels’. Van een 

personificatie is sprake wanneer levenloze, onbezielde zaken (hier: 

gebeeldhouwde gevels) als levend worden voorgesteld en niet-tastbare zaken 

als tastbaar: de gevels doen aan geharrewar oftewel kleingeestig getwist, 

gekibbel, gekrakeel.108 Erens gebruikt het als beeld voor de indruk die de zij aan 

zij geplaatste zestiende en zeventiende-eeuwse gevels in de Warmoesstraat op 

hem maken – een allegaartje of ratjetoe aan klok- en trapgevels, van verschillend 

gekleurde steen, waarvan sommige enigszins verzakt overhellen naar voor of 

achter, links of rechts, alsof ze met elkaar vechten om een plekje. Zij komen 

daardoor heel anders op hem over dan de uniforme nieuwbouw in de wijk ‘Pijp’, 

waarvoor in het gelijknamige prozagedicht geldt: ‘De straten recht, eentonig 

recht, de straten met de roze brikken. De huizen allen even hoog; de straten 

strak, geen boog. De ramen en vensters allen egaal, achter elkander horizontaal.’ 

Personificatie is de meest voorkomende vorm van beeldspraak in de bundel. 

Enkele van Erens’ personificaties behoren tot de zogeheten ‘afgesleten’ of 

‘versleten metaforen’, die als gevolg van alledaags gebruik tot clichés zijn 

verworden en daardoor niet meer opvallen als beeldspraak. Ik noem ‘veel 

zeggende blikken’ (uit ‘Bal Bullier’), ‘de wind blaast’ (uit ‘Frisch’) en ‘omnibussen 

vliegen voorbij’ (uit ‘Provincie’). De originele personificaties zijn evenwel veruit 

in de meerderheid. Voorbeelden die ik vond zijn naast de kibbelende gevels: 

Uit ‘Nieuwmarkt’:  [lampen] die rookslingeren en platten en buigen hun 

vlammen       

[vlammen] zweepend het duister    

[vlammen] zich verliezend in de duisternis 

Uit ‘Warmoesstraat’:  Het draaiorgel speelt in wentelend geklaag.   

In een grijzen strook staat de dag, de stervende dag in 

de lucht.      

                                                           
108 Anderle 1979: 9; Geerts en Den Boon 2004: 1051. 
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De draaiorgel bruischt in slingerend geklaag.  

[De draaiorgel] plettert de muren     

gespartel van heldere zangen     

[heldere zangen] in weenenden gang    

den grijzenden dag, die wegsmelt 

In ‘Warmoesstraat’ is herhaaldelijk sprake van een ‘synesthetisch verband’, 

waarbij zintuiglijke gebieden door elkaar lopen: horen wordt zien, hoorbaar 

geluid wordt zichtbaar. 109  Het geklaag wentelt, het geklaag slingert, zangen 

spartelen. 

Uit ‘Pijp’:   hengelende hijschbalken 

Uit ‘Intocht’:  het zwarte gestreep der spichtige masten   

de kanonschallen zich spreidend    

het dansende water      

waterdansende bootjes      

de kruitdamp […] ijlend verdwijnend    

dansende golfjes […] schommelend, springend – zich 

verdringend 

Uit ‘Gitanas’:   Haar zwarte haren springen en dartelen   

haar borst hijgt       

haar hijgende borst      

stampende begeerte      

rent de lust        

het wasemen van zoele melancholie    

                                                           
109 Van Boven en Dorleijn 1999: 175. 
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zwijgend palstaande palmboomen    

een schuddend en stootend ongeduld   

hare hijgende borst      

Uit ‘Bal Bullier’:   de muziek straalt en slaat     

mannen- en vrouwenhoeden bewegen en wemelen 

stappende broeken      

kriebelende en kittelende tonen    

weinig zeggende oogen   

Bij de boven vermelde ‘palmboomen’ en de laatstvermelde ‘oogen’ is ook sprake 

van een synesthetisch verband: hier wordt zien horen, iets zichtbaars wordt 

hoorbaar. De bomen staan te zwijgen, de ogen hebben niet veel te missen. 

Verderop, in ‘Nacht in de Middeleeuwen’, komen we ditzelfde procedé tegen bij 

altaren en aarde die allebei geen geluid laten vernemen; de aarde houdt zich 

andermaal stil in ‘Stilte’, terwijl in ‘Le vendeur de Soleil’ een slingerbeweging 

blijkt te jammeren. Een ander synesthetisch verband, van horen en voelen 

(tastzin), vinden we in ‘Bal Bullier’ bij de muziek die slaat en bij de tonen die 

kriebelen en kittelen. In ‘Het Idiootje’ treffen we nog een vierde type 

synesthetisch verband, van gezichtsvermogen en tastzin, wanneer het licht 

streelt. 

Uit ‘De Processie’:  bibberende branding      

het ‘wees gegroet Maria’ [zong] door de 

bloembestrooide straat     

gingen de breede parochievaandels voort   

moe geschreeuw 

Uit ‘Nacht in de                                                                                           

Middeleeuwen’:  In het lijden verzachting bracht zij, de witte ster.                          

het rustige heelal, dat zijn weg zong en bazuinde  
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in het druppelende worden en verdwijnende gaan der 

zich verdringende dingen     

bladeren, die […] wachten aan de groene boomen  

[boom]stammen, die steunen grijs en gerimpeld  

De ronde volle maan doet zwarten de bosschen  

klimmende hellingen      

massalend stijgen de burgen, spitsend op de bergen, 

rijzend     

spelen en dansen en flikkeren de stralen der maan 

het spokende spelen van hun schaduwen   

zwijgende altaren       

stille aarde 

Uit ‘Lento’:    galoppeerden de zwarte rijtuigen    

togen rossige wolken voort, donzig trekkend in hun 

wollige vacht     

daaronder ruischte de stad     

Uit ‘Wind’:  als wilde [de haver] weg uit den grond in wanhopig 

gewring      

weenende vlagen 

Uit ‘Goudzang’:   De beek graaft  

Uit ‘Stilte’:    ronddwalende gewaden      

het spattende zonnegoud      

het daveren der doorzichtige zilveren vloeibaarheid 

stijgende hoop       

zieldrenkende heidebloemen     



 

281 
 

[bloemknoppen] zuigende de stille vaste aarde  

het reine worden der dingen  

Uit ‘Frisch’:  De blauwe lucht, die spreidt zich wijd in vreugde al-

gezang.      

De varende wind       

[klank, die] uit de verte zeilt, aankomt, weggaat  

blijde blauwte       

Het blauwe ruim in de volle zon tintelend, vonkelend, 

krioelend     

De klaarte tintelt        

De zon schuift       

de zon, die gouden schijven strooit    

De klaarte welft        

de klaarte sprankelt      

De wind […] vertellend van een verre reis  

 

Uit ‘Provincie’:   de zon, die dalend kwijnt     

De kerkbouw drukt massaal den grond     

De uren vallen één voor één uit de blauwe lucht  

grijze haren gaan voorbij 

Uit ‘Het Idiootje’:   streelend licht 

Uit ‘Le vendeur de                                          

Soleil’:   [het] ijlende water 

jammerend geslinger   
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We kunnen op grond van deze opsomming vaststellen dat de meeste van de 

genoemde personificaties – ruim vijftig van de 79 – ook de in het voorwoord 

aangekondigde ‘beweging der dingen’ weergeven. Er is sprake van zeer 

uiteenlopende bewegingen als schudden, schuiven, schommelen, springen, 

stampen, stappen, strooien, spartelen en slingeren. In een aantal gevallen 

betrekt Erens wel drie verschillende bewegingen bij een enkele personificatie en 

eenmaal zelfs vier: dansende golfjes […] schommelend, springend – zich 

verdringend.                               

 Dit is Erens ernst geweest: in het boven aangehaalde, in 1924 

gepubliceerde ‘De rhythmus van het klanklooze’ zet hij uiteen dat er voor hem 

als schrijver (als prozadichter?) ook beweging (‘op en neergaande harmonieën’) 

valt waar te nemen in onbeweeglijke, levenloze zaken en dat ook daar geluid uit 

klinkt (‘onbewuste melodieën’, ‘ondergrondsche muzikaliteit’). Wie niet ten 

volle de aanleg bezit voor het kunstenaarschap, mist het gevoel om deze 

bezieling van het onbezielde waar te nemen en dus ook het vermogen om die te 

verwoorden en is op z’n best – in Erens’ woorden – ‘een kunstenaar ten halve’. 

Dat híj het ‘al-gezang’ wel verneemt, maakt hém tot een volwaardig kunstenaar. 

Bovendien is het volgens Erens ook nog eens zo dat dit kunstenaarsgehoor bij 

specifiek ‘proza-scheppende kunstenaars’ ‘vaak’ ‘geheel afwezig’ is. De enige 

uitzonderingen die hij zegt te kennen zijn Flaubert en Brentano, die er allebei ‘nu 

en dan’ blijk van zouden hebben gegeven.110 Hierbij past de aanvulling, dat in Le 

Spleen de Paris daarentegen talrijke bezielde ‘dingen’ zijn aan te wijzen; iets wat 

volstrekt ongewoon was en daardoor heel vernieuwend. Baudelaire schrijft over 

trieste ramen, huilende barakken, een vertwijfelde hut en een flauwvallend 

park.111 Alle geciteerde de ‘beweging der dingen’ verwoordende personificaties 

van Erens zijn bijgevolg stuk voor stuk formuleringen die niet alleen de 

legitimiteit, maar ook zowel het uitzonderlijke als het moderne van zijn 

kunstenaarschap aantonen. 

 

 

 

                                                           
110 Erens 1924: 7-11. 
111 Baudelaire 1962: xviii; Nies 1964: 202. 
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9.3.4.4 Leenwoorden en neologismen 

 

Bertrand (en Moréas) kleurden hun teksten met archaïsmen: uit oude folianten 

opgedoken woorden die veelal in onbruik waren geraakt en haast vergeten. 

Daardoor kwamen ze ‘als nieuw’ over op de lezer en vormden ze een welkom 

onderdeel van de nagestreefde ‘eigen’ woordkeuze. Ook Erens heeft een aantal 

archaïsmen in zijn teksten verwerkt, al is het niet zo dat ze getalsmatig de bundel 

beheersen. Ik noem ter illustratie: 

Uit ‘Amstelveld’: de huizenrei van de Prinsengracht                    

rei (reidans óf rooilijn, oudst bekende vermelding 1360, resp. 

1282; Geerts en Den Boon 2004: 2789) – zie ook verderop in 

mijn analyse 

Erens gebruikt, anders dan ik verwachtte, in de bundel amper aan de taal van 

zijn vader ontleende woorden. We zagen dat hij in zijn jeugd eerder dan met de 

Nederlandse taal, met Duits en Limburgs dialect in aanraking kwam en dat dit 

zijn uitwerking had op zijn – zeker in zijn eerste journalistieke publicaties matige 

– beheersing van het Nederlands. Ook citeerde ik Alphons Chorus die stelde in 

Erens’ gehele oeuvre limburgismen en germanismen te hebben waargenomen 

en daarvan enkele voorbeelden gaf.112 De limburgismen in Dansen en Rhytmen 

laten zich echter op de vingers van één hand tellen:  

 

Uit ‘Goudzang’:  scharluut         

  ‘sjarluut’ volgens het Heerlens woordenboek van Jongeneel 

  uit 1884, dat het vertaalt als: goudplevier.113 

                                                           
112 Chorus 1964: 743. 
113 Jongeneel 1884: 54; Geerts en Den Boon 2004: 1187, 1949. Het Meertens Instituut 

deelde aan Van der Weij op basis van een ‘woordenboek van het Sittards dialect’ als 

vertaling ‘wulp’ mee (Van der Weij 1997: 104). Beide vertalingen kunnen juist zijn, want 

wulp en goudplevier kwamen toentertijd allebei op de Brunssummerheide voor: de wulp 

verdween er omstreeks 1945, de goudplevier in de jaren zeventig (Mededeling Paul 

Wijenberg). 
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Uit ‘Berbke’:  getorvel        

   het gecombineerde geluid van klapwiekende vleugels en 

   gekoer dat wegvliegende duiven maken; in het dialect heet

   dat: getoervel.  

Limburgs is in ‘Berbke’ het aan het Duits ontleende combineren van een 

persoonsnaam met een bepaald lidwoord. Mannelijke namen gaan in het dialect 

vergezeld van ‘der’, terwijl vrouwelijke namen gecombineerd worden met het 

onzijdig bepaald lidwoord,  zodat Erens de koemeid kan laten uitroepen: ‘Hemel 

jee! daar is het Berbke.’ Dit misstaat in het verhaal ‘Berbke’ niet, aangezien dat 

zich expliciet ‘in het zuiden van het land van Limburg’ afspeelt. Zo kan het daar 

doorgaan voor een bewust ingezette couleur locale.     

 Ik vond in de bundel maar één germanisme. Het door Chorus genoemde 

‘wirbeling’ komt  terug als ‘wirbelende’ in ‘Zeedijk’. Het betekent ronddraaiend. 

Erens gebruikt het ook in die betekenis, zo blijkt uit de context: ‘in den 

wirbelenden dans’. We kunnen vasthouden dat Erens’ Limburgerschap, zijn 

hoedanigheid van, zoals hij het zelf omschrijven zou, ‘plant, geteeld ver van 

Holland, in het Zuiden van Limburg, dicht bij de Duitse grens’114 zich binnen 

Dansen en Rhytmen niet vertaalt in een Limburgs of Duits getinte woordkeuze. 

Minstens even opmerkelijk: zijn Parijse jaren en zijn grondige kennis van de 

Franse letteren vinden geen neerslag in een Frans gekleurd idioom. De enige 

ongewijzigd uit het Frans overgenomen woorden die ik aantrof zijn:  

- ‘foire’ (jaarmarkt, kermis) in de over de Franse letterkunde handelende 

‘Literaire Fantasie’; 

- ‘mitraille’ (schroot) in dezelfde tekst;115   

- ‘coupoles’ (koepels) in het op de Parijse Wereldtentoonstelling van 1889 

opgetekende ‘Gitanas’;  

                                                           
114 Erens 1989: 350. 
115  ‘Mitraille’ past niet goed in het zinsverband: ‘En die courant was de mitraille, die 

uiteenspatte elken morgen naar Oost en naar West en naar Noord en naar Zuid, met zijn 

woorden van ijzer’. Ik vermoed dat Erens ‘mitraillette’ bedoelde; dat namelijk betekent 

(pistool)mitrailleur en dat lijkt me hier logischer, temeer daar ‘mitraille’ met het lidwoord 

‘het’ dient te worden gecombineerd, waardoor het betrekkelijk voornaamwoord correct 

niet Erens’ ‘die’, maar: ‘dat’ had moeten luiden; het is daarentegen wel ‘de mitraillette’ en 

dus ook ‘de mitraillette, die’ (Geerts en Den Boon 2004: 2069). 
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- ‘impassibele’, in dezelfde tekst opgenomen als het halverwege de 

negentiende eeuw vanuit het Frans in het Nederlands opgenomen 

alternatief voor ‘onbewogen’ en ‘ongevoelig’,116  

- alsmede het van résignation geleende ‘resignatie’ in de zin van 

gelatenheid, berusting;117  

- in ‘Bal Bullier’ het vernederlandste werkwoord ‘grimaceerende’ (van 

grimacer: sidderen, huiveren)  

- en ‘habitué’s’ (stamgasten).118  

In alle gevallen waarin zij voorkomen is er sprake van een ‘Frans’ decor; 

daarbuiten zet Erens geen Franse woorden in, uitgezonderd het door hem 

tweemaal fout gespelde ‘maintinée’/‘maintineetje’ in ‘Pijp’. Dat was correct 

gespeld als ‘maintenée’ in de tweede helft van de jaren tachtig in Amsterdam in 

zwang geraakt als Frans leenwoord. Dit verleden deelwoord van maintenir 

(onderhouden) bestempelde daar aanvankelijk een vrouw met wie een man, 

buiten zijn huwelijk om, een min of meer duurzame seksuele relatie onderhield 

en voor wie hij de kosten van levensonderhoud, huur en dergelijke betaalde.119 

Al snel werd het ook een alternatief scheldwoord voor ‘hoer’. Erens plaatst het 

woord in ‘Pijp’ tegenover ‘slechte vrouwen’ en ‘gewone hoer’ zodat hij de eerste 

betekenis lijkt te hebben bedoeld.120   

Zo beperkt als het aantal archaïsmen en Limburgse, Duitse en Franse 

leenwoorden is, zo groot is het aantal neologismen. Ik beschouw als 

neologismen alle woorden die niet in het Woordenboek der Nederlandsche Taal 

(WNT) voorkomen, alsmede door middel van koppeltekens nieuwgevormde 

woorden (waaronder ook bepaalde samengestelde kleurwoorden) en alle 

bestaande woorden die in een andere dan gebruikelijke betekenis worden 

                                                           
116 Geerts en Den Boon 2004: 1409. 
117 Geerts en Den Boon 2004: 2814. 
118 In de versie 1893 bevatte ‘Literaire Fantasie’ nog het Franse ‘chapitres’; in de versie 

1924 werd dat: ‘hoofdstukken’ en dat bleef het in de door Harry G.M. Prick bezorgde 

herdruk van 1989 (Erens 1989(b): 101). 
119 Oftewel, beknopter geformuleerd door Prick: ‘een gekamerde bijzit’ (Erens 1989(b): 

24). 
120 Geerts en Den Boon 2004: 1961, 1962.  
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gebruikt. Daarmee volg ik Van der Weij. 121  Voorbeelden van door Erens 

geïntroduceerde nieuwvormingen zijn:   

Uit ‘Nieuwmarkt’:   rookstaarten (werkwoord) 

Uit ‘Amstelveld’:  vuurgeglim       

vlamgekrul  

Uit ‘Intocht’:  het bosschend gespicht der woudende masten122 

glansmensch 

Uit ‘Gitanas’:  opkokerende begeerte     

keiengevonk 

Uit ‘Wind’:    zwaarwolkend      

     breed-vleugelend  

Uit ‘Stilte’:    boschdichtheid      

straalsidderende      

zonwemelende      

Erens’ tijdgenoten maken frequent gebruik van samengestelde kleurwoorden. 

Zo pogen ze op papier de kleurweergave te benaderen zoals die te zien is op 

impressionistische schilderwerken, met hun typische, in elkaar overlopende en 

vervloeiende kleuren. 123  Erens is hier, in lijn met zijn ‘Voorbericht’, 

terughoudend mee. Het hoogste aantal van dergelijke kleurnuances is bij hem te 

vinden in ‘Gitanas’ – dat wellicht niet toevallig is opgedragen aan een 

impressionistisch schilder:  

 

                                                           
121  Zij het met dit verschil dat Van der Weij alle ‘samengestelde kleurnamen’ tot de 

neologismen rekent, waardoor bijvoorbeeld ‘zwart-blauw’ en ‘wit-groen’ bij hem als 

neologisme gelden (Van der Weij 1997: 461). In mijn optiek voert dat wat te ver, zoals ik 

verderop illustreer aan de hand van ‘Gitanas’  
122 Met afstand de meest complexe nieuwvorming die ik in de bundel aantrof. 
123 Thon 1928: 131, 132. 
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     lichtblauwe      

     vaalgroene      

     rood-bruin      

     vinnig-zwart      

     geel-witte     

Binnen dit vijftal beschouw ik alleen ‘vinnig-zwart’ als een neologisme. Een 

bijzonder geval, want tevens een oxymoron, 124  is ‘klaar-donkere beken’ uit 

‘Nacht in de Middeleeuwen’. In dezelfde tekst vinden we een binnen de twintig 

prozagedichten unieke combinatie van kleursamenstelling en oxymoron: ‘in het 

blauw zwarte lichtdonker’.  

Zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden zijn tussen Erens’ neologismen het 

vaakst vertegenwoordigd. Het gaat daarbij voornamelijk om nieuwe 

samenstellingen van reeds bestaande woorden: [geil]+[gelach], [vuur]+[geglim], 

[vlam]+[gekrul], [glans]+[mensch] enzovoorts. Hij biedt geen nieuw bedachte 

onomatopeeën (klanknabootsingen) van het type ‘klipklappen’.125  Het aantal 

zelf bedachte werkwoorden is beperkt. Ik tel er zes: rookstaarten, wibbelen, 

vonklichten, goudbranden, zilveren en wegblauwen.    

 Erens’ neologismen doen sterk denken aan die uit de sensitivistische 

verzen van Gorter. Men vergelijke mijn opsomming bijvoorbeeld met het met de 

regel ‘Zacht kwam ze als jonge sneeuw’ aanvangende vers uit Gorters bundel 

Verzen (1890). Daarin staan zelfstandige naamwoorden als ‘handgevlam’, 

‘vuurgelicht’ en ‘lichtgeschuim’, werkwoorden als ‘wegsneeuwen’ en een zin als 

‘de zon omregende haar handen’.126 Zowel de vondsten van Erens als deze van 

Gorter zijn voorbeelden van de ‘écriture artiste’ die Van Deyssel bij de Goncourts 

aantrof127 en tot de ‘woordkunst’ van Tachtig uitbouwde.128 Erens beschouwde 

Gorter als Van Deyssels evenknie in poëzie. Zo stelt hij in Vervlogen jaren: ‘Het 

                                                           
124 De stijlfiguur oxymoron is een variant van de paradox, de logische tegenspraak, vervat 

in één woordgroep, meestal bestaande uit een bijvoeglijk en een zelfstandig naamwoord 

(Van Boven en Dorleijn 1999: 148-150, die als ander voorbeeld van een oxymoron onder 

meer ‘onsterfelijke dood’ geven). 
125  Wel zet hij tweemaal de reeds bestaande onomatopee ‘tiktak’ in, in ‘Lento’ (‘het 

getiktak van het regelmatig beenengestap’) en in ‘Het Idiootje’ (‘de tiktak der klok’). 
126 Gorter 1987: 60-63. 
127 Van Deyssel gewaagt van ‘de kunst van het sensationeele enkelwoord, en die heeft De 

Goncourt ʼt eerst bedacht’ (Van Deyssel 1888(b): 225). 
128 Gorter 1987: 135, 164, 165; Van Buuren en Jongeneel 1996: 26, 27.  
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prachtige geluid van Gorter is een klankvoortzetting van dat van Van Deyssel’129 

– een late echo van soortgelijke uitspraken die hij in de jaren 1890 al deed in 

brieven aan Van Deyssel.130 In een aan Van Deyssel geschreven brief uit 1891 

concludeert Gorter zelf over zijn Verzen: ‘wat ik in deze verzen heb laten zien, 

[zit] in Uw werk. Dat is een koffertje waaruit dit van mij kan gehaald 

worden.’131  Dat de waardering van Erens voor Gorter wederzijds was, moge 

blijken uit Gorters epos Pan (1912), waarin drie van Erens’ prozagedichtregels 

letterlijk terugkomen: ‘Haar blinkend haar in vollen zwaai/Hing op haar rug in 

bruine pracht,/In vuurgeglim, in vlamgekrul, en zijig zacht’ klinkt misschien heel 

des Gorters, maar vloeide als onderdeel van ‘Amstelveld’ twintig jaar eerder 

reeds uit Erens’ pen.132  

 

9.3.4.5 De kleur  

 

In deze subparagraaf wil ik nog wat nader ingaan op Erens’ inzet van (niet-

samengestelde) kleuren in Dansen en Rhytmen: ik bespreek achtereenvolgens 

goud, blauw, wit, bruin, zwart, grijs, rood en geel.  

De kleur goud komt bij Erens uitsluitend voor met een positieve connotatie: 

nagenoeg steeds gebruikt hij het woord om de louterende invloed van de zon 

weer te geven. Maar het kan ook een prettig geluid aanduiden, bijvoorbeeld de 

als heel mooi ervaren zang van een vogel (‘goudorgelende’, ‘goudgeluid’) – in 

zo’n geval spreken we van audition colorée, ‘gekleurd horen’.133 Dit positieve van 

het door Erens aldus metaforisch ingezette goud is minder vanzelfsprekend dan 

het misschien lijkt: bij Baudelaire, bijvoorbeeld, is ‘goud’ veeleer iets negatiefs. 

Hij koppelt het aan een materialistische, laag-bij-de-grondse levensinstelling.134        
                                                           
129 Erens 1989: 227.  
130 Prick 1959: 101. 
131 Gorter 1986: 391. 
132 Gorter 1950: 191. 
133  Andere voorbeelden zijn in ‘Goudzang’: ‘gouden weegeklaag’, ‘goudgemurmel’ en 

‘gouden muziek’; in ‘Nacht in de Middeleeuwen’ zingen de nachtegalen met ‘zilveren 

slagen’. Audition colorée, dat een vorm van synesthesie is, is ook veelvuldig aan te treffen 

in de gedichten van Rimbaud en Verlaine (Thon 1928: 21, 145, 146; Riley 1995: 330). 
134 Voorbeelden hiervan bieden Baudelaires prozagedichten ‘L’étranger’ (De vreemdeling) 

en ‘Les tentations’ (De verlokkingen) (Evans 1993: 18, 19, 21-25, 61, 78; Kemperink 1997: 

10; Stephens 1999: 17; Baudelaire 2015: 32; Kaplan 2015: 37). 
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Blauw is van oudsher de kleur van reinheid en van Maria.135 Is het significant (in 

symbolische zin) dat de kerk in ‘Berbke’ is gebouwd met ‘blauwe steenen’, dat 

er achter het raam van de koster in ‘Amstelveld’ ‘blauwe horretjes’ hangen en 

getuige Anna er in ‘Instructie’ voor kiest om in de rechtbank te verschijnen in 

een ‘japon van blauw katoen’? Het zou evenzeer kunnen zijn dat de stenen, de 

horretjes en de japon nu eenmaal – letterlijk – blauw van kleur zijn en dat we er 

niet meer achter moeten zoeken. Wel meen ik dat Erens de kleur blauw als iets 

positiefs beschouwt. Zo is de lucht in ‘Een partijtje’ ‘hoog en blauw’ en draagt 

daarmee bij aan de feestelijke stemming van de bruiloftsgasten; de ‘blauwe 

avondlucht’ heeft eenzelfde effect op de ik-verteller in ‘Uit mijn dagboek’. 

 Wit, traditioneel eveneens een kleur van zuiverheid, van licht en van 

vreugde136 krijgt bij Erens een meestal daarmee corresponderende lading: het is 

de kleur van de japon van het jonge onschuldige schoolgaande meisje in 

‘Amstelveld’. Ook de rij meisjes in ‘De Processie’ gaat geheel in het wit gekleed. 

Maar niet overal is wit de kleur van de onschuld: de lichtekooien in ‘Bal Bullier’ 

verleiden de mannen met hun ‘wit vleesch’. Door in die context niet te kiezen 

voor ‘blank’ verleent Erens het wit een negatieve connotatie: de verleidsters 

hebben geen ‘gezonde’ kleur en ‘vleesch’ is voor huid bovendien een weinig 

vleiend synoniem.137         

 In dit rijtje meestal positieve kleuren voegt zich het minder gebruikelijke 

bruin: dameshaar van die kleur duidt Erens aan als ‘bruine pracht’ in 

‘Amstelveld’. In ‘De Processie’ ‘glanzen’ haar en ogen bruin in het licht van de 

zon en dragen heren ‘mooie bruine’ baarden. Maar bij dat fraaie van bruin als 

haar- en oogkleur blijft het ook. Voor het overige is bruin bij Erens – meer 

conventioneel – een  kleur van lelijkheid:138 de suisses139 in dezelfde processie 

hebben ‘een grof gezicht bruin en zwaar gerimpeld’. De Jodin in ‘Nieuwmarkt’ 

                                                           
135 Otten-van der Kaap 2005: 111. 
136 Boller 1947: 96; Kemperink 1997: 8; Otten-van der Kaap 2005: 167. 
137 Van dit onderscheid tussen wit en blank lijkt Erens zich bewust te zijn geweest. De 

vrijers ontvangende meiden in ‘Pijp’ beschikken namelijk wel over ‘blanke bloote armen’ 

en ‘bloote blanke armen’, zoals ook de ‘Dienstmeid’ een ‘blanke meid’ is.  
138 Blok 1967: 134. 
139  Oorspronkelijk de functieaanduiding van ordebewarende wachters in katholieke 

kerken, gewoonlijk gestoken in uniform en uitgerust met staf of hellebaard en een 

bandelier. Inmiddels ook in zwang als benaming van een erefunctie ter opluistering van 

plechtigheden. Zo heeft de Maastrichtse Sint Servaasbasiliek heden vijf suisses in dienst 

die bij toerbeurt de hoogmissen bijwonen (Geerts en Den Boon 2004: 3325).   
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draagt een ‘versleten vuil bruine sjaal’ en ook zij heeft een ‘bruin gerimpeld 

gezicht’.           

 Zwart is zoals gebruikelijk 140  ook bij Erens altijd verbonden met iets 

negatiefs. ‘Berbke’ zwerft rond in een – metaforisch – ‘zwart verlaten zijn’. De 

bewaker die de ik-verteller in ‘Uit mijn dagboek’ bruut uit zijn dagdroom haalt, 

wordt behalve als klein en breed weergegeven als – letterlijk – zwart; de dronken 

matroos op de ‘Zeedijk’ heeft ‘zwart-nagelige’ handen die door deze viezigheid 

contrasteren met de ‘slanke witte hand’ van de leliewitte meid op wie hij het 

heeft gemunt.           

 Ook grijs staat bij Erens altijd in een negatief verband: het is de kleur van 

de regenvlagen in ‘Wind’ en van de stenen in het eentonige ‘Amstelveld’, terwijl 

de kapelaan van Gygelshoven in ‘De Conferentie’ dan weer spreekt met een 

metaforisch (synesthetisch) ‘grijs geluid zonder kleur’. Erens lijkt, zo stel ik vast, 

haast geen onderscheid te maken in de waardering, positief dan wel negatief, 

die hij aan een bepaalde kleur toekent, of hij die kleur nu letterlijk dan wel 

metaforisch toepast – bruin uitgezonderd.      

 Rood en geel gebruikt Erens alleen letterlijk en zij verschijnen bij hem 

steevast in een negatieve context. De officier in ‘Uit mijn dagboek’ heeft een 

‘hard rood gezicht’; het vergoten bloed van ridders is (nogal tautologisch) rood 

van kleur en de ‘Dienstmeid’ heeft ‘dikke roode’ handen. De spookachtige 

verschijningen in ‘Droom’ dragen gele kleren; de zwervende ‘Berbke’ bezit een 

geel bovenlijfje; de griffier met zijn verborgen agenda in ‘Provincie’ grijpt gulzig 

het ‘gele bier’; in ‘De Conferentie’ verschijnt een ‘gele, vettige soep’ op tafel.  

Erens lijkt kleuren niet in te zetten als lukraak gekozen, louter decoratieve 

elementen, maar voorziet ze vaak van een waardetoekenning en een 

symbolische betekenis door ze te koppelen aan bepaalde naamwoorden en 

bijwoorden. Daarmee wordt de context waarin de kleuren optreden 

determinerend. Zo verschijnt het positieve blauw in combinatie met een feest 

en blijdschap, terwijl het negatieve geel gecombineerd wordt met een zwerfster 

en gulzigheid. Op die manier laat hij door middel van zijn kleurkeuze ook zijn 

waardering van een personage of zaak doorschemeren en stuurt hij het oordeel 

van de lezer in die richting. 

 

 

                                                           
140 Boller 1947: 97; Otten-van der Kaap 2005: 140, 167, 168, 206. 
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9.3.4.6 De humor 

 

De prozagedichten geven ook blijk van de humor waar Erens binnen Tachtig om 

bekend stond. Die humor blijft zelfs in de soms droefgeestige stad niet helemaal 

achterwege. De dikke dienstmeid is flink aan het schrobben in ‘Dienstmeid’, 

wanneer kwajongens haar in het langslopen een ferme tik ‘op den vetten rug’ 

geven. Ze moet erom lachen en de jongens niet minder: ‘Zij wil wel, die dikkert.’ 

Subtieler is Erens’ humor in ‘Gitanas’, waar hij de bewegingen van de 

danseressen Soledad en Maccaronna weergeeft. In tegenstelling tot 

Maccaronna is Soledad zowel jong als mooi. Terwijl zij vliegt, wiegelt en trippelt 

met rinkelende tamboerijn, stampt en trapt Maccaronna woest met haar dikke 

dijen, schuddend met haar buik. Waar Soledad na afloop rozen oogst, krijgt 

Maccaronna pakjes sigaretten toegeworpen.      

 Een droogkomische constatering is te vinden in ‘Amstelveld’: ‘Zij loopt 

vóór: de schaduw volgt: dat weet ze niet.’ Erens laat niet na, een grapje voor 

intimi in te vlechten in ‘Pijp’, waar de Govert Flinck ‘een nette straat’ heet en de 

Jan Steen doorgaat voor ‘minder net’. Erens had zelf in die minder nette Jan 

Steenstraat gewoond, van december 1889 tot september 1890. 141  Dezelfde 

intimi kunnen in ‘Pijp’ in de beurswerker en de nette, knappe Joodse heer die de 

prostituees met hun visites vereren respectievelijk Frank van der Goes en Isaac 

Israels herkend hebben; beiden bezochten de dames van plezier, net als Erens, 

en het drietal deed daar naar elkaar toe geenszins geheimzinnig over, zo blijkt 

uit hun correspondentie.         

 Als woordgrap zou in ‘Amstelveld’ ‘de huizenrei van de Prinsengracht’ 

bedoeld kunnen zijn. Dit lijkt mij namelijk geen spelfout: in ‘De Processie’ schrijft 

Erens correct ‘huizenrij’. Een ‘rei’ is een uit de dertiende eeuw daterend 

archaïsme voor ‘beloop’ of ‘rooilijn’, juist in de specifieke context van een 

stadsgracht – in die betekenis vervalt de grap – maar het is ook de naam voor de 

koorzang aan het eind van een bedrijf in het zeventiende-eeuwse drama van 

Hooft (Geeraerdt van Velsen) en Vondel (Gijsbrecht van Aemstel). Zó 

geïnterpreteerd werkt de ongewone spelling hier als personificatie: alsof de 

                                                           
141 Borgers 1957(b): 1366, 1367. 
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grachtenpanden (van vreugde?) een rei aanheffen in ‘’t gouden licht der 

stijgende zon’.142   

 

9.3.4.7 Gevolgtrekkingen 

 

Elf van de boven besproken teksten worden bij hun verschijnen in De Nieuwe 

Gids als ‘gedicht(en) in proza’ bestempeld. Nog eens negen zijn zoals gezegd 

teksten in dezelfde trant en kennen eveneens de vermelde kenmerken, maar 

krijgen de genreaanduiding niet. In een interview met André de Ridder verklaart 

Erens in 1914 zijn ambivalentie jegens de term, die hem bij het vermelden van 

de genreaanduiding kan hebben doen twijfelen: ‘misschien zijn die stukjes van 

Dansen en Rhytmen wel geen eigenlijke “poèmes en prose”, gelijk Baudelaire die 

schiep.’ Maar zo het hem achteraf is voorgekomen dat het hem niet of niet 

geheel gelukt was, Baudelaire precies na te volgen, dan heeft hij daar niet over 

in gezeten, want wat zijn ‘stukjes’ volgens Erens in ieder geval zijn, is ‘proza dat 

zich zoveel mogelijk conformeert aan het ritme, méér dan het gewoon Hollandse 

proza dat doet.’ En daardoor bekleedt dit boek in Erens’ eigen woorden een 

‘genoegzaam eigenaardige plaats’ in de Nederlandse literatuur en precies 

daarom heeft het in zijn ogen ook ‘recht van bestaan’.143   

 We zagen dat er inderdaad verschillen bestaan tussen zijn prozagedichten 

en die van Baudelaire en dat zij evenzeer afwijken van die van Bertrand: deze 

Franse prozagedichten bevatten amper rijmspel en geen regelmatige metriek, 

twee voor Erens’ teksten zo belangrijke kenmerken. Wat Erens’ prozagedichten 

wél gemeen hebben met de Franse voorgangers is hun bescheiden lengte, hun 

autonome karakter (ze staan niet in narratief verband met elkaar), het 

grootstedelijke decor, het gebruik van alledaagse woorden én de alledaagse 

                                                           
142 Geerts en Den Boon 2004: 2789. Gepaster dan de Prinsengracht was in dat laatste 

geval evenwel de verderop in ‘Amstelveld’ figurerende Keizersgracht geweest, omdat 

aan die gracht de schouwburg lag waarin de genoemde toneelstukken oorspronkelijk 

werden opgevoerd. Prick lijkt hier niet zo uitgebreid bij te hebben stilgestaan; in de door 

hem bezorgde editie schrapte hij ‘huizenrei’ ten gunste van ‘huizenrij’ (Erens 1989(b): 

20) – een naar ik meen discutabele ingreep, daar Erens ‘huizenrei’ handhaafde in de door 

hem geautoriseerde herdruk van 1924.  
143 De Ridder 1915: 71; Erens 1989: 308. 
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thematiek; met name in ‘Droom’ komt daar nog een bewust functioneel gebruik 

van ‘het wit’ bij op een van Bertrands bundel bekende manier, terwijl Erens zijn 

levenloze zaken bezielende personificaties bij Baudelaire lijkt te hebben leren 

kennen. Het kunnen al déze elementen zijn geweest die Jacob Prinsen tot de 

constatering brachten dat Erens’ teksten ‘wat de manier betreft uit Gaspard 

konden spruiten. Sommigen van Baudelaire’s Petits poèmes en prose zijn hieraan 

ook wel verwant.’144          

 Voor mij staat vast dat Erens de beide Franse voorbeelden met wie hij door 

Prinsen is vergeleken al in de jaren tachtig moet hebben gelezen, wat dan 

behalve voor Baudelaire ook erg vroeg is voor Bertrand: pas in 1894 verschijnt 

bijvoorbeeld een – gedeeltelijke – Duitse vertaling van Gaspard in Die Blätter für 

die Kunst en op een integrale herdruk, nota bene in de oorspronkelijke taal, moet 

men in Nederland wachten tot 1956.145 We mogen deze derhalve uitzonderlijk 

vroege lectuur beschouwen als een rechtstreeks gevolg van zijn verblijf in Parijs 

en zijn voor Baudelaire geporteerde contacten aldaar. Wat mij in mijn 

overtuiging sterkt, is dat naast de reeds genoemde overeenkomsten ook diverse 

van Erens’ verhaalmotieven dezelfde zijn als die van de Fransen. Zo zien we bij 

Erens spookachtige elementen als donkere wouden, geestverschijningen, 

klokgelui, monniken en de ronde volle maan terug die in ruim twintig van de 65 

‘verbeeldingen’ van Bertrand voorkomen. Men vergelijke  

‘In het holst van den nacht trekken de monniken in het ruischen der witte 

gewaden door de sonore gangen van geweldige abdijen […] Zij zingen in 

biddend gebrom voor de zwijgende altaren; hun zangen die vallen in 

zware, hortende tempo’s, gestuwd op het commando van den ijzeren 

ritus, in het galmende geklaag tegen de forsche wanden’  

 

                                                           
144 Prinsen JLzn. 1923: 6. 
145  Bertrand 1982: 120. Van der Weij komt tot dezelfde conclusie op basis van eigen 

afwegingen, bijvoorbeeld Van der Weij 1997: 76. Hij meent verder dat Bertrands in 1895 

in De Amsterdammer als ‘Mevrouw de Montbazon’ verschenen ‘Madame de Montbazon’ 

door Erens kan zijn vertaald (Van der Weij 1997: 56). Dit is onjuist: de dankzij de 

begeleidende letters ‘A.G.C. d. V’ te achterhalen vertaler was A.G.C. de Vries (1872-1936), 

telg van een Amsterdamse familie van boekhandelaren en grootvader van Hella S. Haasse. 
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uit ‘Nacht in de Middeleeuwen’ met regels uit Bertrands ‘L’office du soir’ (De 

Avonddienst) als: ‘Trente moines, épluchant feuillet par feuillet des psautiers 

aussi crasseux que leurs barbes, louaient Dieu, et chantaient puilles au diable’ 

(Dertig monniken, blad voor blad hun psalters, even vet als hun baarden 

doorsnuffelend, prezen God, en zongen de duivel de dood aan) of met deze uit 

‘La Messe de minuit’ (De Mis van Middernacht): ‘les orgues grondent, les 

chanoines psalmodient, hâtez-vous! Les fidèles sont assemblés’ (de orgels 

dreunen, de kanunniken psalmodiëren, haast U! De vromen zijn bijeen).146 Mij 

trof voorts de analogie tussen ‘Droom’ en Bertrands ‘Le Cheval mort’ (Het Dode 

Paard): Erens laat paarden bereden door gesluierde, bleke vrouwen in een 

droom ijlen langs de sterrenhemel, bij Bertrand is sprake van een door de 

nachtelijke lucht vliegend (karkas van een) paard met schrijlings daarop gezeten 

een toverheks, dat door een ‘œil sans sommeil’ (slapeloos oog) wordt 

aanschouwd als een spookverschijning.147        

Bij Baudelaire is Parijs geen paradijs. De Stad is voor hem een plaats waar de 

autonomie van het individu wordt opgeofferd ten gunste van het collectief. Het 

collectief dwingt het individu zich aan de massa aan te passen. Baudelaire voert 

bij voorkeur personages ten tonele die zich aan die druk onttrekken en daardoor 

doorgaan voor outsiders of zelfs gekken. Hij zet zijn lezer aan het denken: wat 

‘normaal’ is en wat ‘gek’ volgt uit sociale conventies die eerder berusten op 

willekeur dan op noodzaak. Hoe ‘normaal’ is datgene wat doorgaat voor 

‘normaal’ nu werkelijk, ook moreel gezien, wanneer je probeert het objectief te 

bekijken? Baudelaires personages denken autonoom, laten zich niet leiden door 

wat de massa uit gewoonte voor lief neemt. Verder is de Baudelairiaanse Stad 

ook de plaats waar materialistisch consumentisme (commercie) alle andere 

gevoelens of interesses overwoekert. Het ‘spleen’, de weemoed, uit de titel 

hangt daar nauw mee samen en is in zijn teksten alomtegenwoordig. Zo 

bevolken in ‘Les veuves’ (De weduwen) de kreupelen van het leven de parken – 

‘les inventeurs malheureux, les gloires avortées, les cœurs brisés’ (de 

ongelukkige uitvinders, de gemankeerde roem, de gebroken harten). In ‘Les yeux 

des pauvres’ (De ogen van de armen) staan armen smachtend door het raam van 

een café te staren naar de voor hen onbereikbare, door gaslicht beschenen 

glazen en karaffen – niet tot een dronk genodigd worden zij, maar meedogenloos 

weggestuurd. In ‘La fausse monnaie’ (Het valse geld) wordt een bedelaar 

                                                           
146 Bertrand 1980: 119, 126; Bertrand 1982: 41, 44. 
147 Bertrand 1980: 240; Bertrand 1982: 105. 
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bedacht met een vals muntstuk. De ‘gulle’ gever mist empathie voor de 

ontvanger en is blind voor de eventuele consequenties van zijn daad. Zo zou de 

ontvanger beschouwd kunnen worden als valsmunter zodra hij de valse munt 

doorgeeft. De gever daarentegen zwaait zichzelf alleen maar lof toe, kortzichtig 

overtuigd als hij is dat hij de ontvanger een goede dag heeft bezorgd. Liefde, tot 

slot, is in De Stad van Baudelaire altijd betaalde, gekochte liefde.148   

 Bij Erens ontbreken negatieve aspecten van de grote stad niet. In de 

kroegen op de ‘Zeedijk’ klinkt ‘geilgelach’ van matrozen met zwarte nagelranden 

en blinkende gezichten. De – toen nog – deftige winkelstraat waarin Erens bij zijn 

eerste vestiging in Amsterdam was gaan wonen maakt in ‘Warmoesstraat’ een 

treurige indruk en dat ondanks potentieel vrolijk stemmende elementen als een 

draaiorgel en roepende straatverkopers. Het regent, er gaan ‘breedschonkig’ 

voortbewegende hoeren voorbij; het draaiorgel ‘klaagt’ en ‘weent’; het is een 

‘stervende dag’, leest men tot driemaal toe. Het ‘Amstelveld’ is natgeregend; de 

eentonige stad biedt altoos maar dezelfde aanblik, straat na straat, klaagt ‘Pijp’. 

In buitenlandse steden is het niet beter. Met woorden als ‘teêre’, ‘zacht’, ‘lieve’ 

en ‘kind’ even sympathiek als breekbaar weergegeven jongedames gaan in ‘Bal 

Bullier’ net zo kansloos kopje onder in de grof-masculiene draaikolk als in een 

lokaal op de ‘Zeedijk’. In ‘Bal Bullier’ doen de muzikanten plichtmatig hun kunstje 

en dansen de zwetende vrouwen met hun vermagerde, door zonden verteerde 

gezichten; zelfs ‘De Processie’ door Aken wordt nog ontsierd door zwetende 

deelnemers en een boos kijkende helleveeg die meelopende meisjes in het 

gareel moet houden.          

 De (waanzin van de) commercie komt bij Erens op ironiserende wijze terug 

in ‘Le vendeur de Soleil’ (De verkoper van zon). 149  Een bedelaar krijgt van 

niemand een stuiver totdat hij bedenkt dat hij de omstanders de zon zou kunnen 

verkopen, ‘het schoonste, het onbereikbare goud, een goud waaraan niemand 

heeft gedacht.’ ‘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, 

                                                           
148 Baudelaire 1962: 62, 63, 119-124, 135-137; Evans 1993: 28, 32, 61; Stephens 1999: 20, 

24, 25; Baudelaire 2015: 17, 38-40, 44, 45. 
149 Dit is een drastische inkorting van de in 1891 gepubliceerde gelijknamige éénakter van 

Rachilde, de echtgenote van Alfred Vallette. Erens beperkt zich tot een enkele scène die 

hem bijzonder aansprak. Prick en Van der Weij houden allebei 1893 voor het publicatiejaar 

van het toneelstuk en veronderstellen daardoor vermoedelijk ten onrechte dat Erens over 

een voorpublicatie moet hebben beschikt voor zijn in 1892 verschenen bewerking (Erens 

1989(b): 95; Van der Weij 1997: 132). 
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die de vrouwen doet smachten en de mannen verteedert in de armen der 

vrouwen.’ Het blijkt een gouden greep; het publiek stroomt nu toe en geeft gul 

voor wat in feite een loze belofte is en voor wat iedereen al kosteloos bezit, maar 

wat net zo min als de wolken in Baudelaires ‘L’étranger’ nog wordt 

waargenomen. ‘En de centen rinkelen op den grond of vallen in zijn hoed onder 

het luid gelach en het bravo-geroep.’       

 Het lijkt Erens eerder te doen om de tegenstelling stad-natuur dan om de 

tegenstelling stad-dorp, want in een dorp is het leven niet beter dan in een stad, 

moge blijken uit het trieste geval van ‘Het Idiootje’. Nee, dan de drie teksten die 

in de natuur, meer precies op de heide spelen: ‘Goudzang’, ‘Stilte’ en ‘Frisch’. 

Die teksten baden in het volle zonlicht, de heide strekt zich eindeloos ver uit 

onder strakblauwe luchten. Geen storing valt er te duchten veroorzaakt door 

andere mensen, in het bijzonder tref je er geen snaterende vrouwen – de stille 

heide is waar de verteller het ware geluk vindt in volkomen eenzaamheid. Het is 

waarschijnlijk ook hierom dat Erens voor zijn beeldspraak zelfs binnen een 

stedelijke context nog zo royaal put uit het natuurdomein – wat zijn 

generatiegenoten zoals gezegd eveneens gewoon waren te doen. De steeds 

terugkerende uitroep ‘Alléén!’ uit ‘Stilte’: 

‘Ik sta alleen in eene dronkene heerlijke alléénheid.                    

Suizende stilte, heerlijke eenzaamheid. […] Alléén, alléén; heerlijk alléén. 

[…] Ik ben alléén. Geen menschen. Geluk dan, eindelijk geluk’ 

lijkt haast een woordelijke vertaling van de aanhef van Baudelaires ‘A une heure 

du matin’ (Om één uur ’s morgens):  

 ‘Enfin! seul! […] Enfin! la tyrannie de la face humaine a disparu, et je ne 

souffrirai plus que par moi-même. […] Horrible vie! Horrible ville!’ 

(Eindelijk alleen! […] Eindelijk! De tirannie van het menselijk gelaat is 

verdwenen en ik zal alleen nog maar door mijzelf lijden. […] Afschuwelijk 

leven! Afschuwelijke stad!)150  

Dat Erens in Amsterdam niettemin ‘schoonheid’ kan hebben ervaren in 

bijvoorbeeld een marktkoopvrouw of de ruige kerels van volksbuurt de Jordaan, 

zoals Van der Weij beweert,151 is hiermee niet in tegenspraak: het zal kunnen 

samenhangen met het gegeven dat het de burger en diens burgerlijke bestaan is 
                                                           
150 Baudelaire 1962: 47, 48; Baudelaire 2015: 13, 14. 
151 Van der Weij 2004: 108. 
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wat hem hoofdzakelijk afstoot – en daar zijn deze ‘schoonheden’ geen 

voorbeelden van.152    

Ik rond mijn analyse af met de vaststelling dat Erens zich in de twintig 

prozagedichten lijkt te conformeren aan zijn eigen theorie, zijn externe poëtica: 

hij houdt zijn teksten compositorisch eenvoudig, bezondigt zich niet aan ‘literair’ 

taalgebruik en schetst voor elke lezer herkenbare taferelen uit het dagelijkse 

leven in korte, weinig complexe zinnen. Van symbolistisch hermetisme is 

nergens sprake.  

 

  

                                                           
152 Erens 1893(b): 420-422; Erens 1906: 133-135; Prick 2003: 59. 
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9.3.5 De zes afwijkende teksten 

 

De zes van de prozagedichten afwijkende teksten hebben met elkaar gemeen 

dat ze een meer verhalend karakter hebben. Dat brengt ook de inzet van meer 

personages met zich mee. Hoe sterker het verhalende karakter, hoe minder 

Erens een beroep doet op aan de poëzie ontleende prosodiekenmerken. Drie 

van de zes zijn (beduidend) langer dan de prozagedichten. Het langste 

prozagedicht, ‘Bal Bullier’, telt namelijk 1129 woorden – dat zijn er bij het lange 

trio respectievelijk 1235 (‘Literaire Fantasie’), 2019 (‘Uit mijn dagboek’) en 4614 

(‘Berbke’). Waar het presens overheerst in de prozagedichten, wat hun 

rapportageachtige karakter versterkt, is dat bij deze zes het preteritum.153 Er 

komen vanwege hun lengte en minder alledaagse karakter ‘moeilijke’ woorden 

in voor die in de prozagedichten letterlijk en figuurlijk uit de toon zouden zijn 

gevallen, zoals ‘homogeneïteit’ in ‘Een partijtje’ en ‘apodictisch’, ‘octogonen’ en 

‘trifolia’ in ‘Uit mijn dagboek’. Ik stel de zes hier een voor een aan de orde. 

 

9.3.5.1 ‘Een partijtje’ 

 

In ‘Een partijtje’ wordt beschreven hoe een gezelschap bruiloftsgasten zich 

verzamelt op een in de Amstel gelegen schip. Het blijft niet bij losse anekdoten, 

maar er is sprake van verhaalontwikkeling. De titel Het begin van een partijtje 

die boven de tekst stond bij verschijnen in De Nieuwe Gids in augustus 1886 

dekte de lading beter. De in de bundel ongewijzigd opgenomen tekst beschrijft 

alleen het begin van het feest. Erens heeft zijn tekst in de tussenliggende jaren 

niet verder uitgewerkt, wat de lezer op grond van de veranderde titel wel zou 

kunnen vermoeden. In De Nieuwe Gids ging de tekst vergezeld van de opdracht 

‘Aan Mej. Louise van den Bosch’, over wie verder nog niets is achterhaald. 

Wellicht was zij de bruid. De opdracht is in geen van de drie drukken van Dansen 

en Rhytmen overgenomen.                    

                                                           
153 Van der Weij 1997: 112, 122, 123, 125, 136, 138, 139, 463. 
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De tekst lijkt qua prosodische kenmerken nog het meest op de prozagedichten. 

Ik noteer de volgende assonanties:  

  lachend de stilstaande aandachtige 

  hoofd boog voor 

  kleeren der heeren (ook nog eens volrijm!)  

Talrijk zijn de alliteraties, zoals:   

in den wind werden bewogen, wenkten 

  vloeide in volle golven 

linten der slooten lagen       

Assonantie en alliteratie komen samen in de combinatie ‘groene 

boomengroepen, die geel-groene grasvlakten’.  

Voor zijn als-vergelijkingen put Erens ook hier uit het herkomstgebied natuur:  

als een groote glanzende waterslang kwam de Amstel    

wolken als groote veeren       

  De vlaggetjes der boot […] als twee rijen gevangen vlinders  

Het aantal personificaties doet in deze tekst niet veel onder voor het aantal 

alliteraties. Ik noem slechts: 

  het koele Amstelwater […] lachte 

  schuiten, die […] hunne bruine rompen in het water rustten 

  de Amstel […] trok […] juichend 

en:  

  de beweging der dingen 

Het aantal neologismen blijft daarentegen beperkt tot vier: de zelfstandige 

naamwoorden ‘goudgloed’ en ‘lichtdiepte’, het bijvoeglijk naamwoord 

‘tegenwaaiende’ en de werkwoordsvorm ‘warmkuste’. De tekst bevat geen 

Franse, Duitse of Limburgse leenwoorden. 
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9.3.5.2 ‘Literaire Fantasie’ 

 

 ‘Literaire Fantasie’ is een als causerie opgezet tableau van negentiende-eeuwse 

Franse schrijvers. Israels achtte Zola en Verlaine de belangrijkste auteurs van de 

Franse letterkunde. Erens vond dat Zola andere goed schrijvende landgenoten 

te veel naar de achtergrond drong. En zo breekt hij in dit in De Nieuwe Gids van 

december 1888 verschenen artikel alvorens Zola te bespreken eerst een lans 

voor achtereenvolgens ‘de potige’ Stendhal, ‘de zon’ Victor Hugo, ‘de witte duif’ 

Lamartine, De Musset, Mérimée en Balzac. Maar niet voor ‘de reusachtige 

farceur’ Dumas senior die met z’n ‘getrommel en getrompetter’, ‘geschetter en 

gekletter’ op hem overkomt als ‘een Herkules voor een kermistent’ en die ‘met 

zijn hobbeligen negerarm154 de bladen van twee honderd boeken strooit over 

zijn volk en Europa.’ ‘Zie de menigte staan voor zijn tent, ze komen aan bij 

drommen met hun onnoozele gezichten, die glimmen van blijdschap en pret.’ 

Dumas ‘roept en schreeuwt […] tot den grooten hoop, dat hij koningen en 

koninginnen, ridders en edele vrouwen zal laten spelen.’ Deze Dumas-passage 

lijkt geïnspireerd door Baudelaires in Le Spleen opgenomen ‘Le vieux 

saltimbanque’ (De oude kunstenmaker). Ik citeer ter illustratie uit de vertaling: 

‘De Herculessen, trots op de omvang van hun ledematen, […] bewogen zich loom 

en majestueus’; ‘Het was een en al licht, stof, vreugde, drukte’; ‘Alom verbreidde 

zich het vrolijke vakantievolk’; ‘Ze deden elkaar echt een geweldige concurrentie 

aan: ze krijsten, loeiden, brulden. Het was een mengeling van kreten, knallen van 

koper en ontploffingen van vuurpijlen’.155      

 Wie Zola prijst, dient blijkbaar in één adem door ‘zijn voorganger’ Flaubert, 

‘de pokdalige’ Veuillot en de gebroeders Goncourt aan de orde te stellen, want 

volgens Erens is er in hun grootte onderling weinig verschil. Samen vormen de 

                                                           
154 Dumas was de kleinzoon van een zwarte Haïtiaanse slavin, met wie zijn (blanke, Franse) 

grootvader in totaal vier kinderen had.  
155 Baudelaire 2015: 20, 21. De originele zinnen luiden: ‘Les Hercules, fiers de l’énormité 

de leurs membres […] se prélassaient majestueusement’; ‘Tout n’était que lumière, 

poussière, cris, joie, tumulte’; ‘Partout s’étalait […] le peuple en vacances’; ‘Elles se 

faisaient […] une concurrence formidable: elles piaillaient, beuglaient, hurlaient. C’était un 

mélange de cris, de détonations de cuivre et d’explosions de fusées.’ (Baudelaire 1962: 71, 

72).  
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genoemden, minus de oude Dumas dus, ‘de grote triomfboog der eeuw’ en die 

‘zal blijven voor de eeuwen die volgen zullen’, aldus Erens.        

 Van Deyssel was er in een brief aan Verwey duidelijk over: ‘De literaire 

fantasie van Trifouillard, ja, dat is ‘mijn genre niet’. Ik heb er veel op tegen. Ik 

ben het buitendien ook niet met hem eens. Ook meen ik dat elders zijn ‘fort’ 

ligt.’ 156  In feite maakt Erens hier een Van Deysselachtig opstel van, vol 

metaforen, vooral vervat in als-vergelijkingen. ‘Als een Herkules voor een 

kermistent’ is er één van, maar aan menig opgevoerde schrijver koppelt Erens 

een vergelijkbare metafoor, terwijl de schrijvers samen in Frankrijk zouden 

worden beschouwd ‘als de blijvende bergen met hunne sneeuwtoppen’. 

Stendhal zit ‘te paard, als een bronzen monument voor verre nageslachten’; 

Flaubert had ‘stalen volzinnen gefabriceerd, blinkend als zwaarden van kunst’. 

Zijn werken ‘rijzen en dalen als hooge domzuilen’. Toch betwijfel ik of deze op 

die van hem lijkende metaforiek een rol speelde bij Van Deyssels afkeuring. De 

tekst lijkt wel een soort vademecum, waarin de tamelijk onbekende Veuillot 

verschijnt maar waarin bijvoorbeeld de – ook Erens – welbekende Nerval en 

Maupassant ontbreken. Dat maakt dat Erens’ schrijverskeuze op hem willekeurig 

of onvolledig kan zijn overgekomen. Verder zwalkt de toon wellicht wat al te veel 

heen en weer tussen ernst en ironie, alsof Erens zelf niet goed wist of hij hier een 

serieuze of juist luchtige uiteenzetting van wilde maken. Ook wordt de noodzaak 

om een en ander in een ‘fantasie’ weer te geven nergens duidelijk gemaakt; de 

fantasie mist een fundering in de zintuiglijke werkelijkheid.    

 Wat mij sterkt in deze veronderstellingen, is Van Deyssels eigen opstel 

over negentiende-eeuwse Franse auteurs, ‘De Goncourt’, dat al eerder, in juni 

van hetzelfde jaar 1888 in De Nieuwe Gids was verschenen. Met die bijdrage doet 

hij Erens als het ware voor hoe het volgens hem wel zou moeten: uitvoerig, goed 

gedocumenteerd en heel analytisch, serieus van toon en toegespitst op de beide 

broers uit de titel, die voor hem de negentiende-eeuwse Franse letterkunde 

personifiëren en die hij afzet tegen Zola, zonder dat hij andere grote namen 

vergeet. Baudelaire brengt hij bijvoorbeeld ook ter sprake, net als Taine, terwijl 

Erens, bij wie je juist dit tweetal verwacht, hen buiten zijn ‘Fantasie’ zou laten. 

Het kan allemaal hebben meegespeeld in Van Deyssels negatieve oordeel, maar 

zekerheid daarover hebben we niet. De briefwisseling tussen hem en Erens 

maakt duidelijk dat het voornaamste bezwaar van Van Deyssel school in de 

                                                           
156 Van Deyssel en Verwey 1986: 97. 
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opening, waarin Erens schrijft: ‘Het rijk der letteren is een republiek. Het heeft 

niet zijn éene Persoonlijkheid, in wie andere machthebbers zich oplossen en die 

dan de Cesar, de Lodewijk XIV of de Napoleon Bonaparte is van de literatuur. 

Deze laatste man die toch anders geen stommeling was, noemde de letteren 

eene republiek, toen hij aan Bilderdijk zijne bekende vraag deed. […] Zoo is ook 

Zola niet de éene fransche Persoonlijkheid.’ Van Deyssel betrok die laatste zin op 

zichzelf en zag hierin een indirecte aanval op zijn persoon. Wellicht las hij er het 

verwijt in dat hij zich te zeer op enkel en alleen Zola zou hebben gericht. 

 Erens verdedigt zich in de derde brief die hij richting Van Deyssel aan de 

netelig geworden kwestie wijdt, op 11 december 1888,157 door uit de doeken te 

doen dat zowel de titel – Erens had het bij ‘Fantasie’ gelaten – als de eerste twee 

alinea’s het – niet geautoriseerde – werk zijn van redacteur Verwey: ‘Ik neem 

namelijk het eerste gedeelte tot aan Stendhal niet voor mijn rekening. Ik heb 

namelijk in mijn stuk volstrekt niet van de alléénheerschappij van Zola 

gesproken. Dit is geheel het werk van den slimmen Verwey. Om het stuk nu 

zonder tegenstand opgenomen te krijgen schreef ik aan Verwey dat het ten doel 

had om de Zolasche alléénheerschappij tegen te gaan: wat ik wist dat aan 

Verwey welkom zou zijn.’ Verwey heeft Erens’ opening, die ‘eene belangrijke en 

weinig uitgesproken geschiedkundige waarheid, volgens mij het ongemeenste 

van het gehele stuk’ bevatte, ‘bedorven’.158 Toch – en dat is opmerkelijk, gelet 

op de aldus behoorlijk stevig gehekelde ingrepen – handhaaft Erens in Dansen 

en Rhytmen zowel de door Verwey aangevulde titel als de beide aan hem 

toegeschreven openingsalinea’s; enkel de zinsnede ‘die toch anders geen 

stommeling was’ heeft hij geschrapt. Ik vermoed dan ook dat hij niet zo negatief 

was over de ingrepen als hij naar Van Deyssel toe heeft doen voorkomen en dat 

hij Verwey als zondebok heeft laten opdraaien om Van Deyssel maar gerust te 

stellen.159             

 ‘Literaire Fantasie’ mag dan een al met al niet bijster geslaagde tekst zijn, 

                                                           
157 Erens’ brieven van 10 en 25 november 1888 hadden de lucht niet kunnen klaren. Het is 

daarmee een uitzonderlijk lang durend dispuut geworden in beider toch zo hechte 

vriendschap – ‘hetgeen ik zeer merkwaardig vind’, zou Van Eeden, die er van zijn secretaris 

over vernam, aan Van Deyssel laten weten (Prick 1955-1956: 503-505). 
158 Prick 1955-1956: 503-505. 
159  In die opzet slaagt hij. Met Kerst 1888 is de lucht geklaard en mag Erens een 

presentexemplaar van De kleine republiek ontvangen (Prick 1955-1956: 505). 
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hij is wel van belang voor onze kennis van Erens’ (ideale) zelfbeeld als schrijver 

in de jaren tachtig en negentig. Wanneer hem bij Flanor eens gevraagd wordt op 

welke Franse schrijver hij zou willen gaan lijken, antwoordt Erens: Mérimée.160 

Over die vooral om zijn novellen (Carmen) bekende schrijver (1803-1870) 

noteert hij hier: ‘Mérimée met zijn vaste zinnen als kristallen ijskegels van koude 

heerlijkheid, met zijn vonkelende geest, die straalt en kleurt en weeft lijnen van 

goud en zilver met zuivere correctheid. Of het zijn zinnen, die staan als witte 

vrouwentanden met de matte glans van hoge voornaamheid. Geen woord te 

veel, geen woord te weinig bij de man, die zich weet te bewegen in de fijne rijen 

van samenlevende mensen.’ In diens werk ziet Erens klaarblijkelijk koude dus 

passieloze kunst, heldere volzinnen en een ontbreken van nodeloze 

uitweidingen verenigd; literaire kwaliteiten die de persoon Mérimée dan ook 

nog paart aan sociale vaardigheid. En over diens gebruik van kleuren geen kwaad 

woord.            

 Erens’ eigen vonkelende geest voorziet ‘Literaire Fantasie’ van één volrijm 

– ‘dwarrelen en warrelen’ – en één neologisme – het zelfstandig naamwoord 

‘ziening’. Hij doet nog een zeldzame greep uit het herkomstgebied religie binnen 

het cultuurdomein voor de  genitiefvergelijking ‘de wateren zijns toorns’. Die zou 

Veuillot over de door hem geranselde bisschoppen hebben laten stromen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
160 Van Deyssel 1962: 654. 
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9.3.5.3 ‘Uit mijn dagboek’ 

 

Waar Erens in zijn theoretische publicaties schrijft de kunstenaar het liefst buiten 

zijn werk te willen houden, is in de reportageachtige tekst ‘Uit mijn dagboek’ 

toch sprake van een de lezer leidende ik-verteller – een zeldzaamheid in de 

bundel, die verder alleen in ‘Stilte’ voorkomt. Deze ik-verteller beschrijft een 

bezoek aan Keulen. De stad wordt niet als zodanig genoemd maar de namen van 

kerken, plaatselijke heiligen en die van de Rijn maken duidelijk dat het om Keulen 

gaat. Daar raakt hij aan de praat met een winkeljuffrouw in een 

handschoenenwinkel, die dat obligate praatje begint als een soort van 

klantenbinding. Andere winkeliers hoort hij praten in een koffiehuis, waar hun 

uiteenzettingen over wetenschap en politiek hem ‘apodictisch’ voorkomen. Dan 

gaat het bij een ‘familie van eerzame burgerlieden’, die tevergeefs moeite doet 

een houding aan te nemen, over edellieden en de ik-verteller ervaart dat ook dat 

gespreksonderwerp hem weinig weet te interesseren. Weer buiten, hoort hij het 

oppervlakkige commentaar van passanten die achter winkelramen geplaatste 

foto’s bewonderen met kreten als ‘Pikant!’.      

 In wezen zijn dit stuk voor stuk voorbeelden van de door Baudelaire in Le 

Spleen gethematiseerde bêtise moderne (moderne domheid) die zich onder 

meer – en hier bij Erens nadrukkelijk – uit in conversations banales en formules 

de bonne femme, gekenmerkt door gemeenplaatsen en nauw begrensde 

denkkaders die werkelijke communicatie tussen de mensen in de weg staan.161 

De ik-verteller heeft daar schoon genoeg van en neemt zijn toevlucht tot de 

Dom. Gezeten in een van de kerkbanken ondergaat hij een soort visioen. Hij 

fantaseert over het verleden van deze kerk, totdat een bewaker hem doet 

ontwaken. Diens op barse toon gesproken ‘Es wird geschlossen’ (We gaan 

sluiten) brengt de ik-verteller weer terug in het met het gedroomde, fraaie 

verleden contrasterende, platte heden. De mededeling zorgt ook voor een 

duidelijk eindpunt, dat in Erens’ prozagedichten gewoonlijk ontbreekt. 

 Van Deyssel bezoekt de Keulse Dom in 1897 en boekstaaft die ervaring als 

‘Bezoek aan den Dom te Keulen’ in zijn in 1908 verschenen bundel 

                                                           
161 Nies 1964: 94-99. 
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Verbeeldingen. Er zijn parallellen aan te wijzen met Erens’ tekst. Erens 

introduceert de Dom zo:  

‘Ik ging nu maar door tot de dom voor mij stond in zijn eeuwiggrijze 

steenheid hoog en breed in de blauwe avondlucht, als een reusachtig 

kantwerk in steen. […] Daaromheen mierden de menschen als kleine 

zwarte beestjes, kruipend in kromme en rechte lijnen over den grond.’ 

Ook Van Deyssel beklemtoont de grootsheid van het gebouw ten opzichte van 

de nietigheid van de mens. Die wordt bij hem net zo’n beweeglijk, zwart 

insectachtig wezen als bij Erens:  

‘Hier-uit komende, bevond ik mij, zeer plotseling, in de nabijheid van het 

Gebouw, waar heen ik ging. Het was of […] er van een heel hooge lucht, 

tusschen de rotsige, steenen, afgrondswanden, een blauwig wit licht op 

den wit-grijzen bodem viel, zeer fel, zoo dat de menschen er als kleine zeer 

zwarte figuren in bewogen. […] Voor mij heen gingen de menschen heen 

en weêr, maar het was of zij allen kleiner waren dan ik.’162 

Erens’ verteller betreedt de Dom als volgt:  

‘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.’ 

Ook Van Deyssels ik-figuur komt een nadrukkelijk stille ruimte binnen en heeft 

evenzeer oog voor de architectonische vormen:   

‘Maar toen ik de zwarte deuropening was binnen gegaan en enkele 

stappen voorwaarts deed, zag ik iets zóó buitengewoons, een plechtige 

Majesteit daalde op mij neder en omgaf mij, zóó groot, dat ik sprakeloos 

en zonder beweging staan bleef […] waar ik alleen zag eene groote ruimte, 

eene groote stilte, en hooge verheffingen van lijnen.’163  

                                                           
162 Van Deyssel 1908: 35. 
163 Van Deyssel 1908: 37, 38. 
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Mogelijk heeft Van Deyssel ter inspiratie voor zijn eigen literaire verslag er 

Dansen en Rhytmen nog eens op nageslagen.       

 

9.3.5.4 ‘Een sensatie’, ‘Instructie’ en ‘Berbke’ 

 

‘Een sensatie’, de oudste tekst, kwam in het aan 1882 gewijde hoofdstuk al ter 

sprake. De tekst wijkt duidelijk af van de overige teksten. Het is een veel 

‘gewonere’ tekst, zonder dichterlijke klankeffecten, neologismen, aparte alinea-

indelingen of witregels. Ook is er sprake van een chronologisch verhaalverloop 

met een duidelijk einde, wanneer Melchior Quix zich te rusten legt.  

 De tekst vertoont overeenkomsten met Bertrands ‘Mon bisaïeul’ (Mijn 

overgrootvader). Bij Bertrand brengt de wind ‘vénérables personnages de la 

tapisserie gothique’ (eerbiedwaardige personages van het gotische muurtapijt) 

in beweging, waarna de overgrootvader van de verteller de kamer binnenstapt, 

ofschoon hij ‘bientôt quatre-vingt ans’ (bijna tachtig jaar) dood zou zijn. 

Overgrootvader gaat heel de nacht gebeden zitten mompelen uit een geel 

missaal, terwijl ‘sa postérité […] couché dans son lit, son poudreux lit à 

baldaquin’ (zijn nazaat, liggend in zijn bed, zijn stoffig bed met een baldakijn 

erboven) zich afvraagt of hij slaapt of waakt of dat wat hij meent te zien toch 

niets anders is dan ‘les pâleurs de la lune’ (de bleke lichtglans van de maan). Bij 

Erens is het het personage Melchior Quix dat ’s avonds in oude paperassen gaat 

speuren naar voorvaderen. Ook Quix wordt door het licht van de maan verleid 

te denken dat een van hen zich in zijn kamer bevindt. Verder komt het mij voor 

dat Erens ook elementen uit Bertrands ‘La Chambre gothique’ (De Gotische 

Kamer) in ‘Een sensatie’ heeft opgenomen; ook daarin is sprake van een nacht 

en een voorvader die lijkt te verschijnen, zoals er ook in Bertrands ‘Ma 

Chaumière’ (Mijn Hutje) ’s avonds in kronieken gebladerd wordt.164   

 

 

                                                           
164 Bertrand 1980: 133, 134, 147, 148, 203, 204; vertalingen uit/naar Bertrand 1982: 55, 

48, 84. 
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‘Instructie’ geeft een rechtbankverslag weer. Getuige Anna houdt stug vol dat ze 

niets zou hebben gezien van wat er is voorgevallen. De griffier noemt haar nadat 

zij is vertrokken ‘een knappe meid’. De rechter is dat met hem eens maar meent 

uit haar optreden ook te hebben kunnen vaststellen dat zij er meer van af weet 

dan ze toegeeft. Dat lukte hem doordat hij zich niet heeft laten afleiden door 

Anna’s blauwe japon, haar blozen, klagen of de tranen die zij plengt, maar 

doordat hij ‘streng fixeert haar oog’. Want die ogen, zo ziet de zich daarop 

concentrerende rechter, verduisteren en verliezen    ‘de glans der ziel, die zich 

gaat verschuilen.’ Dit is dan ook de in de titel vervatte ‘instructie’ die de tekst 

(aan een in de rechtspraak werkzame lezer?) afgeeft. Erens kan die hebben 

opgepikt in zijn einde 1889 aangevangen hoedanigheid van pro-Deoadvocaat. 

Bijzonder is hier het voorkomen van dialoog, die in de bundel verder alleen in 

‘Nieuwmarkt’ zit (en in de heruitgave van 1924 ook veelvuldig in ‘De 

Conferentie’).   

‘Berbke’ is verreweg de langste tekst in de bundel. Hierin vertelt Erens het 

levensverhaal van het zwakzinnige dienstmeisje Berbke.165 Berbke gaat zwerven 

en wordt ten slotte aan de kant van een weg dood aangetroffen – een wel heel 

duidelijk ‘eindpunt’. ‘Berbke’ werd zoals vermeld niet opgenomen in de eerste 

herdruk van Dansen en Rhytmen omdat het in 1923 afzonderlijk was herdrukt. 

Een aantal exemplaren werd toen gedrukt op perkament. In zijn bespreking in 

De Amsterdammer schrijft Jan de Vries te hopen dat dit ‘uiterst kostbaar boekje’ 

nog in het jaar 3000 zal kunnen worden gelezen.166    

 De Limburgers tonen zich hardvochtig tegenover Berbke. Ze sturen haar 

één voor één weg, zelfs haar eigen ouders, niemand blijkt bij machte haar uit 

                                                           
165 Haar naam is het Limburgse verkleinwoord voor Barbara (Jongeneel 1884: 77). 
166 De Vries 1923: 6. Ik neem aan dat Jacqueline Bel in haar proefschrift op dit verhaal doelt 

wanneer zij schrijft over ‘Krubje’, dat ik in geen van de drie edities aantrof maar dat in Bels 

regels wel sterke overeenkomsten vertoont met ‘Berbke’, zij het met een veel minder 

dramatisch eindpunt: ‘het leven van een meisje dat aan lager wal raakt en ten slotte als 

een verlopen zwerver langs de weg slaapt [sic].’ Bel stipt ook ‘Zon’ aan, nog een niet van 

Erens’ hand bestaande tekst. Bel omschrijft het als: ‘een drie bladzijden lange beschrijving 

van zonlicht op het water’. Met de nodige goede wil zou het – in de nieuwste druk vier 

bladzijden omvattende – ‘Een partijtje’ hiervoor kunnen doorgaan, al biedt dat inhoudelijk 

heel wat meer dan alleen de combinatie zonlicht op water (Erens 1989(b): 34-37; Bel 1993: 

112). 
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haar misère te redden, haar situatie structureel te verbeteren. Ook de Kerk biedt 

haar geen herberg: de koster verkneukelt zich slechts om de bijnaam die hij haar 

toeroept, hij ziet niet de ‘kroon van onschuld’ die Berbkes hoofd tooit. Ze mag 

dan een gebedenboekje en een rozenkrans met zich meetorsen, helpen doen die 

attributen haar niet, net zo min als het Weesgegroet dat ze trouw blijft bidden. 

God is in ‘Berbke’ net zo bien loin (ver weg) als in Baudelaires ‘Les Vocations’ 

(Roepingen). Subtiel laat Erens hier op zijn minst scepsis doorschemeren ten 

aanzien van het katholieke geloofsleven.167 

 

9.3.6 De ongebundelde teksten 

 

Erens bundelde in Dansen en Rhytmen nagenoeg al zijn tot dan toe verschenen 

creatieve werk, maar niet alles. ‘De Conferentie’ bijvoorbeeld ontbreekt. Volgens 

Van Deyssel is dit over de katholieke geloofspraktijk evenzeer kritische werk 

‘wellicht het beste […] van Erens en zeker een der allerbeste voortbrengselen 

van de Nieuwe Gids-literatuur.’ De novelle werd voor het eerst gepubliceerd in 

De Nieuwe Gids van 1 april 1890, mocht die aflevering openen en besloeg daarin 

elf bladzijden. Erens verwerkte er herinneringen in aan zijn bezoeken aan de 

pastorie van zijn oom en naamgenoot te Waubach. En oom Frans Erens leefde 

net lang genoeg, tot 3 mei, om nog iets van de geweldige beroering mee te 

krijgen die zijn al vaker negatief in het Limburgse nieuws gekomen neef alweer 

ten deel viel. Afschriften van de schets gingen niet alleen in Schaesberg – in het 

verhaal doorzichtig figurerend als Schaesheuvel – maar in heel Zuid- en Midden-

Limburg van hand tot hand. En niet omdat die als een geslaagde aprilgrap werd 

ervaren.           

 Daar zitten ze immers herkenbaar bij elkaar, de dorpspriesters van 

oostelijk Zuid-Limburg, zogenaamd samengekomen om over geloofszaken te 

confereren, maar hun geloofsgerelateerde opmerkingen blijken uitingen van 

domheid en onkunde en de feestdis is hun eigenlijke doel. Zo wordt over ‘de 

deken van Heerlen’ vermeld: ‘Hij was een slecht theoloog en had met moeite 

                                                           
167 Baudelaire 1962: 153-161; Baudelaire 2015: 51-54. 
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voor dien dag eenige noties in den ouden Dens168 bij elkaar gescharreld, die hij 

dan met veel gewicht en beteekenisvolle knipoogjes, die moesten zeggen, dat 

hij nog veel méér wist, te berde wou brengen.’ Wanneer hij aan zijn ‘confrater’ 

Schaesheuvel vraagt waarover het in de conferentie zal gaan, antwoordt deze: 

‘peccatis venialibus’ – de dagelijkse zonden. Als de maaltijd nu nog een lofzang 

op de kookkunsten van de huishoudster was geweest, maar nee, het was een 

orgie van gesmikkel, onderkinnenspek en schuddebuiken:   

‘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’;  

‘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’;  

‘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 knorrend en morrend tegen het stompe mes,’  

enzovoorts, en zo verder, totdat zelfs ‘de lijvige pastoor van Oorsbeek, snorkend 

met open mond, in een gezonde rust’ wegzakt en alle ‘gezichten glansden in 

eene zelfvoldane verdikking.’        

 In de kritieken ging het nergens om de sublieme stijl, maar om het 

veronderstelde gebrek aan moraal bij de schrijver. In Zuid-Limburg kon alleen 

jeugdvriend Jean Smeets, priester te Nieuwenhagen geworden, hartelijk lachen 

om de hem toebedeelde rol van de op aardbeien beluste ‘grote, dikbuikige, 

zwarte kapelaansgestalte’. Van Deyssel noemt het nog in 1906 ‘opmerkelijk’ hoe 

ver Erens had durven gaan in het vermelden van ‘grof-materiële bijzonderheden’ 

en ‘afkeurende kenschetsen’ waar het deze hooggeplaatsten betrof. Hij kon er 

echter volop van genieten, niet in het minst van de door Erens ten tonele 

opgevoerde ‘directeur van Rode’, in wie zich niemand anders laat herkennen dan 

                                                           
168 Bedoeld is Theologia ad usum seminariorum et sacrae theologiae alumnorum, een 

zevendelig werk, dat op naam stond van en voor een groot deel geschreven werd door de 

Zuidnederlandse priester Peter Dens (1690-1775). 
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de directeur van Rolduc, Mgr. Dr. Willem Everts, de eerder door Van Deyssel in 

De kleine republiek geportretteerde ‘Zwarte’. Erens karakteriseert hem met 

zinnen als: ‘De directeur lachte beminnelijk in zijn plomp gezicht, en streek zijn 

knoestige kommanderende hand door zijn zwarte, stijve haren’ en ‘Als directeur 

ener kostschool zat hij neer in een provinciale gewichtigheid.’169   

 Zoals Erens’ katholieke geloof hem er eerder niet van weerhield, de 

waarde van de naturalistische literatuur, die zaken benoemde waaraan tot dan 

toe hoogstens besmuikt gerefereerd werd, hoog in te schatten, zo had het hem 

er hier niet van weerhouden, zijn chef d’oeuvre binnen de katholieke wereld te 

laten spelen. Die wereld kende hij als geen ander en juist daarom lag deze stof 

hem goed. Het geloof mocht nooit het eigen carrièrestreven belemmeren, vond 

Erens – we herinneren ons zijn mening over Veuillot. Dat Jean Smeets genoegen 

nam met zijn rol als kapelaan paste mooi binnen diens roeping als dienaar van 

God, maar dat hij ondanks zijn aanleg nooit naar meer had verlangd, wees Erens 

af.170            

 Erens gaf in 1893 zoals eerder gezegd groen licht voor opname van ‘De 

Conferentie’ in Een pic-nic in proza/Bloemlezing uit ‘De Nieuwe Gids’. Ook in de 

herdrukken van dat boek, in 1899 en 1904, werd ‘De Conferentie’ opgenomen.171 

Misschien lag een afspraak met de uitgevers Van Looy en Geerlings aan zijn 

keuze ten grondslag of wilde hij voorkomen dat zijn overige gebundelde werk 

zou worden veronachtzaamd wanneer de aandacht van de bundellezer (en -

recensent) opnieuw zou uitgaan naar het met een dan nog tamelijk recent 

schandaal omgeven ‘De Conferentie’. Dat schandaal was trouwens allerminst 

beperkt gebleven tot Limburg. Zo vormde het voor het Bataviaasch Handelsblad 

aanleiding om ‘De Conferentie’ op 20 juli 1890 integraal af te drukken met als 

begeleidende verantwoording: ‘Gedachtig aan het “Elk wat wils.” geven wij deze 

schets, overgenomen uit de “Nieuwe Gids,” ten einde onze lezers ook eens 

kennis te doen maken met die zoo zeer veroordeelde voortbrengselen onzer 

                                                           
169 Prick 1986: 86; Van Deyssel 1989(b): 30-32, 35, 37, 39, 45-47, 53, 55, 57, 60, 62-65; Prick 

1996: 230. 
170 Erens 1989: 68; Frins 2009: 111, 112. 
171 Opmerkelijk genoeg verzorgt Erens zelf een bespreking van de bloemlezing in 1899 in 

De Amsterdammer, maar daarin weerstaat hij de verleiding om zijn eigen bijdrage te 

vermelden (Erens 1899(f): 4). 
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zoogenaamde “nieuwere letterkunde.”’172 Toen ‘De Conferentie’ in 1924 alsnog 

werd opgenomen in Dansen en Rhytmen leidde de tekst niet meer tot ophef.173  

De tweede ontbrekende tekst uit Erens’ Nieuwe Gids-werk is het aan Barrès 

opgedragen romanfragment ‘Oorlog’. Dat in de eerste aflevering van de zevende 

jaargang, 1892, gepubliceerde verhaal eindigde weliswaar met de belofte ‘Wordt 

vervolgd’, maar Erens kon er verder niet mee uit de voeten nadat hij – zelf 

intussen een fervent langeafstandswandelaar – zijn hoofdpersoon van 

Schaesberg naar Straatsburg had laten lopen om hem daar te laten toetreden 

tot de legers van Napoleon. Toch is hij er nog enkele jaren aan blijven sleutelen, 

zodat in Suggesties een ‘tussen 1895 en 1900’ geschreven vervolg kon worden 

opgenomen waarin hoofdpersoon Driek deelneemt aan de Slag bij Austerlitz. In 

1914 is Erens niet rouwig om het mislukken van zijn roman: ‘Wat ben ik verheugd 

die beschrijving van gevechten en veldslagen niet te hebben voleindigd! Er 

verschijnen thans een massa oorlogscorrespondenties van gewone reporters die 

interessanter en levendiger zijn,’ bekent hij dan aan zijn interviewer De Ridder. 

En hij stelt verder: ‘Je geeft liever niets dan iets te moeten leveren dat niet aan 

je eigen hoge eisen voldoet.’174        

 Nog twee teksten uit de periode 1885-1893 werden evenmin opgenomen 

in Dansen en Rhytmen en omdat het prozagedichten betreft, is hun weglating 

curieuzer: het ‘tussen 1885 en 1890 geschreven’ ‘Zondagavondstemming’ en ‘In 

de bleuiende hei’ uit 1889. De eerste verscheen pas postuum in Suggesties, de 

tweede niet eerder dan in De Nieuwe Gids van januari 1935.    

 In ‘Zondagavondstemming’ figureert de Muiderpoort, net als in Van 

Deyssels Menschen en Bergen – bij Erens zowaar in de openingszin: ‘Op een 

Zondagavond, eenige weken nadat hij haar ontmoet had, wandelde hij den kant 

uit van de Muiderpoort.’175 In Vervlogen jaren geeft Erens kort de inhoud weer 

van een van zijn vier in 1885 geschreven ‘Gevoelsovergangen’, de ‘geheel 

gecondenseerde’ teksten die Van Deyssel zouden hebben geïnspireerd om aan 

Menschen en Bergen te beginnen, maar die bij een verhuizing verloren zouden 

                                                           
172  Termorshuizen (2001: 531, 534) noemt de verantwoordelijke hoofdredacteur J.A. 

Haakman (1837-1895) behalve ‘een goed protestant’ ook een ‘van zichzelf vervulde man’, 

die men ‘het liefst links liggen’ liet om ‘zijn aartsconservatieve gedachtegoed’.  
173 Erens 1890: 2, 3; Van Deyssel 1989(b): 71; Erens 1989(b): 130; Van der Weij 1997: 126.  
174 Erens 1912(b): 35-37; De Ridder 1915: 71. 
175 Erens 1940: 171. 
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zijn gegaan: ‘Ik herinner mij, dat ik de klokslagen van de Muiderpoort daarin had 

gebracht en dat ik het geluid van die klokslagen voorstelde als in de rug 

geselende een laat naar huis kerende jongeman, die woonde in de buurt van de 

Muiderpoort.’ 176  Weliswaar blijven in ‘Zondagavondstemming’ de klokslagen 

achterwege, maar de hij-figuur wordt wel getormenteerd door weemoed. De 

Muiderpoort komt in geen van Erens’ andere schetsen uit de jaren tot 1893 voor. 

Hebben we hier te doen met een onvermoed bewaard gebleven 

‘Gevoelsovergang’?         

 ‘In de bleuiende hei’ (In de bloeiende heide) bleef een eenmalige proeve 

in de taal van zijn vader, het dialect van Schaesberg. Deze heeft duidelijk als 

blauwdruk gediend voor de drie in Dansen en Rhytmen opgenomen heideteksten 

uit 1891 en 1892. Daarvan getuigen letterlijk uit de dialecttekst gekopieerde 

tekstelementen. In ‘Goudzang’ zijn dat de heide die ‘wijd’ ligt; de ‘scharluten’ 

met hun ‘weegeklaag’, een ‘treurzang’, waarna kan worden gesteld ‘dan is ’t 

weer stil’. In ‘Stilte’ zijn het de blauwe lucht en de grafheuvels; in ‘Frisch’ 

wederom de blauwe lucht en verder de dennen en een gebeuren ‘boven hoog in 

lucht en licht’, ‘hoog boven de aarde’.177  Erens stond niet afkerig tegenover 

literatuur in de volkstaal, al werd die in zijn thuisregio volgens hem te vaak 

ingezet voor humoristische teksten die blijk gaven van smakeloze lol. Maar de 

Keulse dialectschrijver Heinrich Hack (1856-1936) had hij hoog zitten. Je zou de 

teksten van deze schooldirecteur voor werk van Von der Vogelweide kunnen 

houden wanneer je ze zonder auteursnaam kreeg voorgelegd, meende Erens. 

Hacks gedichten bestempelde hij als ‘zangerig’ en ‘diep ernstig’.178 De weglating 

was dus geen principekwestie. Wellicht achtte hij een enkele tekst in 

Schaesbergs dialect in een verder geheel Nederlandstalige bundel – met ook nog 

eens acht in Amsterdam spelende teksten – een dissonant. 

 

 

 

                                                           
176 Erens 1989: 203. 
177 Erens 1935: 56, 57. 
178 Erens 1910(b): 386. 
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9.3.7 De contemporaine receptie   

 

Erens verklaart in Vervlogen jaren over het in het proza brengen van ritme – in 

beide boven uitgewerkte betekenissen van het woord: ‘Ik ben de eerste in 

Nederland geweest, die dit heeft gedaan. Mijn bundel Dansen en Rhytmen […] is 

dáár om het te bewijzen.’179 Hij heeft er zijn concurrenten maar mooi de loef 

mee afgestoken, vindt hij. Net als in het aangehaalde interview met De Ridder 

klinkt in deze regels tevredenheid door. Ook in zijn eigen optiek is Erens erin 

geslaagd zijn literaire theorie te realiseren in deze prozagedichten oftewel in zijn 

interne poëtica zijn externe poëtica na te volgen. Dansen en Rhytmen vormt voor 

hem in retrospectief de rechtvaardiging van zijn kunstenaarschap, want hij vindt: 

‘Als men niet een heel separaat auteur kan zijn, dan wordt men het beter niet. 

Een schrijver moet apart staan om recht van bestaan te hebben.’180 Hoezeer 

Erens in 1893 daadwerkelijk apart heeft gestaan met zijn debuutbundel, blijkt uit 

de contemporaine receptie.        

 De Nederlandse pers toont zich er in de gunstigste gevallen tamelijk 

ingehouden over. Het toonaangevende progressief-liberale Haagse nieuwsblad 

Het Vaderland vindt dat het boek ‘met smaak’ is uitgegeven, maar betreurt 

behalve het ‘wat zwart uitgevallen’ omslag dat Erens, die toch blijk geeft over 

‘dichterlijk gevoel’ te beschikken, zo vaak ‘in het platte’ vervalt. In het 

Amsterdamse studentenblad Propria Cures van 6 december 1893 blijkt M. 

Meijers een kenner van Frans poëtisch proza. Hij vergelijkt Dansen en Rhytmen 

met Les Chants de Maldoror (De zangen van Maldoror, 1868-1874), een 

poëtische novelle in zes zangen van Lautréamont, en stelt vast dat Erens niet 

diens niveau bereikt. Toch mogen Erens’ prozagedichten van hem 

belangwekkend heten, omdat ze het leven en bewegen van de stad Amsterdam 

zo goed weten te vatten. Ook Het Nieuws van den Dag, het Amsterdamse 

dagblad dat zichzelf afficheert als ‘een kleine krant met vrijzinnige denkbeelden’ 

en daarmee mikt op het grote publiek van ‘meest kleine burgers’ (aldus 

Asselbergs), laat enig positief geluid horen; ‘vaak is ’t zeer mooi’, dat ‘poëtisch 

proza’ dat in de bundel valt aan te treffen.       

 De om zijn vaak even ironische als cryptische boekbesprekingen bekende 

                                                           
179 Erens 1989: 308. 
180 Erens 1989: 445, 446. 
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Wolfgang (van der Meij) laakt in De Nederlandsche Spectator echter het ritme in 

Dansen en Rhytmen. Dat is volgens hem krachtloos en komt in de plaats van de 

inhoud. Hij vindt Erens’ teksten net zo min mooi als het zwarte omslag van de 

hand van Israels. Dat noemt hij een duistere, griezelige puzzel, waarin je de 

dansers maar moet zien te vinden. De ‘Dam-rakker’ – kennelijk een synoniem 

voor Nieuwe Gidser – Erens heeft volgens Wolfgang niets te zeggen, zijn teksten 

doen hem insluimeren. De bundel is voor hem een miserabel geval, het drukken 

niet waard. Erens laat de lezer lijden, met z’n ‘brabbelspraak’ die doet denken 

aan het babbelen van tweejarigen. De criticus staaft zijn boutade met 

voorbeelden die het ridiculiseren van de auteur tot doel lijken te hebben, zoals 

met deze verwijzing naar ‘Droom’: ‘En Frans Erens, het hoofd in de hand, krijgt 

een droom. Wat ziet hij in die droom? – Paarden. “Weg de paarden” (stoute 

paarden!) en dan is het uit.’ Opmerkelijk: Wolfgang noemt Erens een ‘dichter’ en 

zal de prozagedichten dus als een vorm van poëzie hebben opgevat.  

 In De Gids beticht de niet minder invloedrijke J.N. van Hall, die de poëzie 

van de Tachtigers parodieerde, Erens van ‘gekunsteldheid’. Met name de korte 

prozagedichten zijn ‘waarlijk al te onbeduidend om voor ernstig werk te kunnen 

doorgaan’ en ook hekelt hij hun ‘schrale inhoud’. Het enige lichtpunt(je) vormt 

voor hem ‘Berbke’, het verhaal over de vrouw die hij in een bevlogen volzin 

neerzet als: ‘de half onnoozele “fille de ferme”, die, zonder iemand kwaad te 

doen, maar ook zonder dat iemand zich om haar bekreunt, met de oude 

reistasch gevuld met haar prullen in de hand, langs ’s heeren wegen slentert, 

allengs meer verlaten, vervuild en verwilderd haar bestaan voortsleept, tot zij op 

een morgen dood gevonden wordt onder een heg, langs den weg.’ Dat is dan 

toch nog een opmerkelijke uiting, voor iemand die naar Erens meent ‘sterk tegen 

iedere nieuwe literatuur gekant’181 is.      

 Het algemeen-culturele tijdschrift Nederland ziet in de bundel veel 

eentonig ‘syllabengekletter’ dat doet denken aan ‘een kwartel, die maar één 

toon heeft.’ Toch is ‘Uit mijn dagboek’ een ‘aardig schetsje’ en ‘Literaire fantasie’ 

zowaar ‘zeer verdienstelijk’ – al lijkt de anonieme recensent die twee teksten, 

die geen prozagedichten zijn, als uitzonderingen te beschouwen. ‘Literaire 

fantasie’ vormt voor de eveneens anonieme recensent van het qua 

literatuuropvattingen behoudende De Tijdspiegel nog de minst belabberde 

bijdrage binnen de bundel. De daarin door Erens vervatte ‘malle onzin’ over de 

                                                           
181 Erens 1989: 204. 
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Franse letterkunde moet evenwel als een grap worden beschouwd, ‘of wij 

moeten aan de normaliteit van des schrijvers denkvermogen en aan het bestaan 

van zijn gezond oordeel twijfelen.’ De overige teksten zouden ‘onbeholpen 

geschreven’ zijn en herinneren aan ‘het stamelen van een kind dat pas lezen 

leert’, zodat de beoordelaar van dienst zijn kritiek kan samenvatten met: ‘wij 

vinden ’t leelijk, flauw en onzinnig, en wij meenen in dit opzicht eenvoudig 

normaal te zijn.’          

 Het Leeskabinet, dat blijkens de ondertitel ‘mengelwerk tot gezellig 

onderhoud voor beschaafde kringen’ biedt, lijkt een uitzondering, maar het 

oordeel van Piet Vluchtig (Frits Smit Kleine) zou zomaar net zo geestig bedoeld 

kunnen zijn als ’s mans pseudoniem: de ‘vele schetsen’ hebben hem ‘groot 

genot’ verschaft om de ‘bewonderenswaardige taal’ waarin ze geschreven zijn.

 Zeldzame onomwonden steunbetuigingen ontvangt de debutant 

allereerst op 20 augustus in het socialistische De Tribune van de nog maar 18-

jarige Frits Roosdorp. Deze op 1 november 1874 te Amsterdam als Ferdinand 

Schröder geboren dokterszoon heeft al enige tijd contact met Erens. Regelmatig 

struint hij met hem door Amsterdam. Ook laat hij zijn eigen prille 

pennenvruchten – eveneens prozagedichten – door hem beoordelen. Mercure 

de France volgt met lof in de editie van oktober. De ook in 1874, in het Belgisch-

Limburgse Hasselt, geboren Roland de Marès, die aan de Sorbonne studeert en 

zelf net zijn eerste verhalenbundel uitbracht, bestempelt Dansen en Rhytmen 

dan als: ‘une forte jolie plaquette de nouvelles’, een alleraardigst boekje 

verhalen. De teksten tonen dat de schrijver beschikt over ‘une sensibilité 

vraiment extraordinaire’, een werkelijk buitengewone gevoeligheid. De Marès 

refereert onder meer aan het eerder in zijn blad verschenen ‘Droom’ en noemt 

‘Intocht’ ‘un véritable petit chef-d’-œuvre’, een waarlijk klein meesterwerk.182 

Van der Weij zoekt de per saldo spaarzame lof in Erens’ verbondenheid met De 

Nieuwe Gids, die toen volgens hem nog een geïsoleerde positie innam en 

waartegen andere tijdschriften een reserve in acht namen. Cornelissen geeft 

echter aanleiding om aan die verklaring te twijfelen. Op grond van een uitgebreid 

                                                           
182 Anoniem 1893(b): 2; Anoniem 1893(c): 560, 561; Anoniem 1893(d): 353; Asselbergs 

1951: 200, 388, 390; De Marès 1893: 78; Wolfgang 1893: 183-185; Anoniem 1894: 230; 

Erens 1989: 441; Bel 1993: 10, 18, 19, 35, 51, 62, 70, 84, 97, 113; Custers 1995: 445; Van 

der Weij 1997: 60-63, 118; Cornelissen 2001: 103-109, 121, 134-136; Roosdorp 2019: 4, 5. 

https://opc-kb.oclc.org/DB=1/SET=2/TTL=1/SHW?FRST=2
https://opc-kb.oclc.org/DB=1/SET=2/TTL=1/SHW?FRST=2
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corpus aan recensies uit de periode 1885-1900 toont zij aan dat de Nieuwe 

Gidsers en hun dichtwerken in 1893 al behoorlijk geaccepteerd waren in de 

bovenvermelde tijdschriften – werkelijk bezwaar werd er alleen nog geuit tegen 

de als te modern ervaren Verzen van Gorter. Dat de recensenten in 1893 

eenzelfde welwillende houding innamen tegenover het proza van Tachtig, valt 

te lezen in het proefschrift van Bel.       

 Juist hun in 1893 reeds ontwikkelde vertrouwdheid met de literatuur van 

Tachtig zou de overwegend negatieve attitude van de recensenten ten opzichte 

van deze bundel volgens mij kunnen verklaren. De bundel van Erens week van 

het Tachtiger proza af. Die was anders, raar en konden ze daarom moeilijker 

appreciëren. M. Meijers vormt, thuis als hij is in het Franse poème en prose, een 

uitzondering, maar eenzelfde internationale oriëntatie kunnen we de meeste 

andere geciteerden niet toedichten. Zij zullen allereerst hebben moeten bepalen 

of ze hier met proza of met poëzie te maken hadden. Er was immers niet eerder 

een bundel prozagedichten verschenen in Nederland. Uit hun recensies maak ik 

op dat veruit de meesten concludeerden dat het proza zou moeten zijn. En dan 

vallen Erens’ meestal korte zinnen uit de toon bij de vele regels voortkabbelende 

volzinnen van bijvoorbeeld Van Deyssel. De recensenten die tot de conclusie 

‘poëzie’ kwamen, zullen ook hebben moeten vaststellen dat Erens heel andere 

dingen doet dan Perk, Kloos en Verwey in hun vormvaste sonnetten.   

Binnen de eigen kring van ‘Dam-rakkers’ heeft Erens echter al tijdens het 

componeren van zijn debuutbundel over complimenten niet te klagen gehad. 

Die waardering is er meteen al voor de eerste tekst die hij in 1886 aanbiedt aan 

De Nieuwe Gids als pennenvrucht van ‘een kennis’ – maar redacteur Albert 

Verwey trapt daar niet in en kan van ‘Het begin van een partijtje’ echt genieten. 

Aan Jan Pieter Veth schrijft hij: ‘Ik lees het vijf maal achter elkaar en houd niet 

op met bewonderen. Ik heb Erens vreeselijk verlegen gemaakt door het 

uitbundig mooi te vinden en net te doen of ik niet eraan dacht dat het wel eens 

van hemzelf kon zijn.’183 Van Deyssel vindt Erens’ prozagedichten in 1891 ‘zeer 

veelzijdig, bijna al zijn stukken zijn elk in een andere manier’. Arij Prins laat 

datzelfde jaar weten: ‘Ik heb veel sympathie voor Erens. Hij is een geweldig 

zoeker en staat literair hoog.’184               

                                                           
183 Verwey 1995: 198; Prick 1997: 601. 
184 Borgers 1957(b): 1368; Prick 2003: 233. 
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Het zegt iets over Erens’ status binnen de groep. Van Deyssel buigt zich in de 

jaren 1904-1906 bijzonder uitgebreid en bijzonder positief publiekelijk over 

Erens’ eersteling. Hij heeft intussen, Erens had het correct voorspeld, het 

sensitivisme laten varen, niet geheel, inderdaad, maar toch zeker wel deels, en 

schrijft vanaf 1895 prozagedichten die meer in lijn liggen met die van Erens 

(gebundeld in Uit het leven van Frank Rozelaar, 1911), zonder verhalende opzet, 

sober en transparant van stijl, met zinnen van beperkte lengte en veel 

klankspel.185 Twee decennia later prijst Kloos de eerste herdruk van Dansen en 

Rhytmen. In 1926 vertelt de dan 62-jarige Hofker aan zijn interviewer G.H. ’s 

Gravesande: ‘[ik heb] perioden van omgang met Frans Erens gekend, die mij als 

een delicate litterator en erudiet, maar ook als een goede gezel voor den geest 

staat. […] wat het rhythme betreft, heb ik altijd veel waarde gehecht aan ‘Dansen 

en Rythmen’ van Erens. […] Met rhythme bedoel ik den woordgang voor je 

oogen, aldus dat je verder niet nalaten kan het proza hardop te lezen.’186 Op 

Hofker heeft het cadansritme dus het door Erens beoogde effect gehad. Verwey 

stelt in 1929 dat Dansen en Rhytmen beschikt over ‘een eigen glans’; de daarin 

verzamelde prozagedichten getuigen van een ‘toon, die ze onderscheidt van die 

van zijn tijdgenooten.’187  En dit zegt dan allemaal weer iets over hoe Erens’ 

status in stand blijft door de jaren heen. Tegelijkertijd tonen deze door de tijd 

verspreide citaten aan hoe diep de positieve indruk is geweest die hij met 

Dansen en Rhytmen op zijn bentgenoten heeft weten te maken.  

Ik wil mijn overzicht van de receptiegeschiedenis en daarmee ook dit hoofdstuk 

besluiten met een reactie die ik wonderlijk noem, zowel om de ronduit positieve 

teneur als om de beeldende wijze waarop zij de unieke positie van Erens te 

midden van zijn tijdgenoten verwoordt. Dat er ook nog Erens’ broer Emile en 

diens literaire werk in ter sprake komt, maakt deze reactie tot een unicum, zeker 

gelet op het jaar van verschijnen.       

 In het (Belgisch-) Limburgsch Jaarboek van 1894-1895 namelijk wijdt de 

24-jarige promovendus in de letteren en latere premier van België Camiel 

Huysmans een ‘Vizioen’ mede aan Erens’ debuutbundel. Die vergelijkt hij met de 

tot dan toe los verschenen teksten van Emile Erens – hij noemt er veertien. In 

                                                           
185 Van der Weij 1997: 246, 251-255. 
186 ’s-Gravesande 1926: 195, 196. 
187 Custers 1995: 448. 
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het ‘Vizioen’ verschijnen beide broers in een soort rechtbank die wordt geleid 

door de Middeleeuwer Veldeke. Het wordt door de ik-verteller ‘zonderling’ 

gevonden dat een Nieuwe Gidser überhaupt is toegelaten. Die Nieuwe Gidsers, 

dat zijn toch niks anders dan ‘kwajongens’? Maar dit is niet zomaar om het even 

welke Nieuwe Gidser. Dit is Frans Erens. En ten overstaan van het hem met de 

nodige argwaan ontvangende publiek stelt de ongewone gast zichzelf als volgt 

voor:  

‘Ik heb gezien en ik heb geschilderd “het verdwijnende gaan der zich 

verdringende dingen”. Ik zag Amsterdam en Aken en Keulen en Heerlen 

en de alleenige heide, en overal merkte ik op de alledaagschheid van het 

leven en de ploertigheid der menschen. Door het veelvuldige der 

tooneelen onderscheidde ik de veelvuldigheid en veelvormigheid van ’t 

kenmerkend alledaagsche, het veeltonige van het eentonige.’ 

Het is opmerkelijk dat Huysmans, die geen weet heeft kunnen hebben van het 

‘Voorbericht’ of ‘De rhythmus van het klanklooze’, hier meer dan enig ander 

recensent de kern van Erens’ werk weet te treffen: in het ‘veeltonige van het 

eentonige’ ligt de bezieling van zielloze zaken als het ware besloten. 

 Huysmans laat ‘Frans Erens’ verhalen over liefst dertien van de teksten uit 

Dansen en Rhytmen.188 Zijn gehoor is ondersteboven van zijn werk en roept dan 

ook om: ‘Nòg! Meèr!’ ‘Toen rees Erens op, en daar stond hij […] als op de heide 

de sperwer, beeld der alleenigheid.’ Erens staat alleen met deze teksten, hij 

vormt een uniek geval, lijkt Huysmans te willen zeggen. Hij ‘zingt het 

menschelijke met eigenaardigen klank’ en ‘maalt het menschelijke met 

eigenaardige kleur’; het zijn constateringen in Huysmans’ tekst die in lijn liggen 

met Verweys conclusie van decennia later en ook met mijn analyse.

 Opperrechter Veldeke doet aan het slot van de rechtszitting de volgende 

uitspraak:  

 

                                                           
188  Achtereenvolgens: ‘Amstelveld’, ‘Pijp’, ‘Provincie’, ‘Uit mijn dagboek’, 

‘Warmoesstraat’, ‘Zeedijk’, ‘Dienstmeid’, ‘Instructie’, ‘De Processie’, andermaal ‘Uit mijn 

dagboek’ (wellicht nog een keer omdat ook hierin een visioen wordt beschreven en dit 

Huysmans op het spoor van het zijne kan hebben gezet?), ‘Nacht in de Middeleeuwen’, 

‘Droom’, ‘Wind’ en ‘Berbke’. 
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 ‘Ik heet EMIEL ERENS een kunstenaar in het mystische der natuur, een 

realist in de toestanden, een idealist in zijn beelden. Hij is de dichter der 

vizioenen van zilver.        

 Ik heet FRANS ERENS een kunstenaar der veelzijdigheid, een realist 

in de toestanden, een symbolist in de beelden. Hij is de dichter der 

vizioenen van goud.’189 

Met zijn keuze voor het edelmetaal plaatst ‘Veldeke’ Frans Erens boven Emile: 

diens idealisme was een gepasseerd station, nog slechts als van zilver te 

beschouwen, terwijl Frans’ symbolistische beelden gouden grepen waren en hij 

daarbij ook nog veelzijdiger was. Het zijn tevens regels waarin het door Erens 

verhoopte toekomstige literaire tweemanschap à la Goncourts nog altijd als 

reële mogelijkheid doorklinkt. Dat zal er niet van komen, maar Emile Erens 

ontwikkelt zich zelfstandig tot een binnen zijn eigen katholieke zuil 

gerespecteerd schrijver. Net als zijn broer zal ook hij later publiceren in De Gids 

en het Tweemaandelijksch Tijdschrift.190  Aan de oproep om ‘Nòg! Meèr!’ zal 

Frans Erens solo ruimschoots voldoen in de bundels Litteraire Wandelingen 

(1906), Gangen en Wegen (1912), Vertelling en Mijmering (1922) en het al vaak 

vermelde Suggesties, waarin latere proeven van prozagedichten zijn 

opgenomen. 

                                                           
189 Huysmans 1895: 56-67. 
190 Brom 1987: 109, 110. 
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10 – Conclusies   

 

Frans Erens is de eerste schrijver van zijn generatie die in Parijs neerstrijkt en de 

enige die er weet te aarden. We hebben gezien hoe hij zich beweegt tussen de 

jonge Franse literatoren en hoe hij dat vervolgens in Amsterdam doet tussen de 

Nederlandse, om ook daar – zij het misschien iets trager – te aarden en te 

worden opgenomen in een vooruitstrevend literair gezelschap. Op het eerste 

oog wekt Erens’ welslagen verbazing: hoe hij als buitenlander, respectievelijk als 

iemand afkomstig uit de verste uithoek van Nederland met een van katholicisme 

doordesemde achtergrond, telg uit de gegoede burgerij, kans ziet opgenomen 

te worden in artistieke kringen die met geld, god en gebod niets op heten te 

hebben. De hoofdvraag die ik stelde was: hoe kan dit worden verklaard? Hoe kon 

Erens bij deze kunstenaars de juiste snaar raken? Ik zocht het antwoord in zijn 

zelfpresentatie. Daarvan hebben we in dit boek de nodige voorbeelden gezien. 

In dit laatste hoofdstuk tracht ik Erens’ zelfpresentatie samenvattend te 

schetsen en te duiden tegen de achtergrond van de omstandigheden en de hem 

omringende personen.         

 Het gaat hierbij, zeg ik nogmaals voor alle duidelijkheid, om het beeld dat 

Erens afgaf, niet noodzakelijk om wat hij zelf dacht, voelde of wilde lijken. Wat 

in deze afrondende analyse verder buiten beschouwing moet blijven, is 

Vervlogen jaren. Deze autobiografie bleek voor mijn eigen biografisch verhaal 

waardevol als leidraad, zelfs al moest die eerst in de juiste chronologische 

volgorde worden gebracht. Qua beschreven feiten mag Vervlogen jaren 

betrouwbaar heten. Dit kwam overtuigend naar voren uit de talrijke bronnen 

waarmee ik Erens’ feitenrelaas vergeleek. Niettemin, Vervlogen jaren is een 

staaltje van zelfpresentatie op late leeftijd: het boek biedt een geretoucheerd 

beeld van Erens als vooruitstrevende student. Hoezeer geretoucheerd dat beeld 

is, blijkt uit de conclusie die Jan Fontijn trekt: ‘Er was steeds iets in hem dat zei: 

voorzichtig, voorzichtig.’1 Dat is een conclusie die mij op basis van de lectuur van 

Vervlogen jaren alléén gerechtvaardigd voorkomt, maar als ‘steeds voorzichtig’ 

kunnen Erens’ handelen en publicaties in de door mij beschreven levensjaren 

bezwaarlijk worden getypeerd door wie zich baseert op de voor deze slotanalyse 

                                                           
1 Fontijn 1990: 3.  
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relevante bronnen: brieven en in periodieken gepubliceerd werk, aangevuld met 

foto’s die overigens zonder reserve uit Vervlogen jaren kunnen worden 

betrokken. Erens had namelijk niet de hand in dat illustratiemateriaal, zodat van 

een door de auteur bewust gestuurd visueel beeld geen sprake kon zijn. Voordat 

ik het door Erens afgegeven beeld beschrijf, werp ik eerst een blik op ‘de bagage’ 

die hij zoals ik in het eerste hoofdstuk schreef ‘meetorst’ bij zijn aankomst in 

Parijs. Zijn self-fashioning kan daar immers niet los van worden gezien.  

 Ik deelde deze ‘bagage’ op in vier componenten: zijn beheersing van het 

Frans; zijn geoefende presentatievermogen in de zin dat hij zich had leren 

gedragen overeenkomstig het gezelschap waarin hij zich geplaatst zag; zijn 

belezenheid en zijn ambitie om zich actief te mengen in de literaire 

ontwikkelingen. Inderdaad, zo bleek, waren deze vier competenties en ambities 

in ruime mate bij Erens aanwezig toen hij in Parijs uit de sneltrein stapte. Op 

Rolduc is hem het Frans allerminst vrijblijvend bijgebracht. Verder is het naar ik 

meen een interessant psychologisch vraagstuk, of Erens’ voortdurende 

contacten met – tot in zijn negende levensjaar nagenoeg uitsluitend – (veel) 

oudere personen, onder wie de nodige hoogwaardigheidsbekleders, zijn 

assimilatievermogen zo sterk hebben ontwikkeld. Hij komt als jongvolwassene 

‘tijdeloos’ over, schrijft Van Deyssel, en dat neemt oudere, bedaagdere 

gesprekspartners (een Daudet, Huet en Thijm senior) voor hem in. Dat hij 

desondanks allerminst een puer senex, een grijs kind, is geworden – een 

kwalificatie die Kees Fens aan Erens kon geven op grond van de in Vervlogen 

jaren bedreven zelfcensuur – hebben we ook ervaren. Zijn belezenheid neemt 

eveneens een aanvang op Rolduc, waar hij zich niet beperkt tot de toegestane 

lectuur. Hij heeft er inspirerende leraren die hem weten te overtuigen van de 

waarde en de schoonheid van klassiekers uit met name de Franse literatuur en 

uit de oudheid. In Leiden komt hij de actuele Franse ontwikkelingen op het 

spoor. Daar ontwikkelt hij de ambitie om zich te gaan mengen in die 

omwentelingen. Hij heeft er een omweg langs Bonn voor over en trotseert er 

zijn moeder mee, die tot dan toe de door hem te volgen gangen uitstippelt en 

bewaakt.            

 De sturende rol van zijn moeder brengt me op een vijfde, nog niet 

genoemd element in Erens’ bagage: zijn vader. Die was immers reeds overleden 

toen Erens de wijk nam naar Bonn. Ik meen dat Erens heeft kunnen verwachten 

dat zijn moeder, na van de eerste schrik te zijn bekomen, over haar moederhart 
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zou strijken en zich neer zou leggen bij de keuze die haar oudste zoon gelukkig 

leek te gaan maken. Maar zou hij de stap ook gezet hebben wanneer vader nog 

had geleefd? Moréas had ook een begripvolle moeder, maar diens nog levende 

vader werd – en bleef geruime tijd – verbolgen over de Parijsgang en de 

letterenkeuze van zijn zoon. Barrès verging het niet veel beter. Zou Barrès zich 

op een inkomsten genererende politieke loopbaan hebben gestort wanneer hij 

van vaders zijde in zijn schrijversambitie was gesteund? Dat valt wellicht te 

betwijfelen, maar feit is in het geval van Erens dat een veto van vader in zijn 

overwegingen geen rol hoefde te spelen.      

 Moeder en vader samen staan voor nog een essentieel, zesde element in 

Erens’ bagage: geld. Ofschoon de familie Erens daar geen gebrek aan had, 

verraste mij het in moeders reprimandebrief vermelde, tamelijk bescheiden 

bedrag waarmee haar oudste zoon het in Parijs maandelijks moest zien te 

redden, zeker wanneer ik die honderd francs afzet tegen de meer dan driemaal 

hogere som die de uit een vergelijkbare financiële thuissituatie komende Barrès 

(aanvankelijk) kreeg toegewezen. Erens hoefde met die som niet te sappelen, 

weliswaar, maar hij kon het evenmin breed laten hangen. Dat is in het kader van 

zijn zelfpresentatie relevant om te weten: hij kon zijn Parijse omgeving niet 

imponeren door met geld te strooien.   

Nu we zijn bagage voor ogen hebben kunnen we Erens’ zelfpresentatie proberen 

te construeren. Ik doe dat enerzijds aan de hand van zijn teksten en de aan hem 

gewijde uitspraken door anderen, de zogeheten discursieve bronnen. Anderzijds 

betrek ik in deze constructie foto’s en portretten van hem, de keuzes die hij 

maakte en andere handelingen. Samen vormen die de niet-discursieve bronnen. 

Ik splits zijn zelfpresentatie op naar plaats: de eerste paragraaf wijd ik aan Parijs, 

de tweede aan Amsterdam. Opdat duidelijk wordt welke elementen van Erens’ 

zelfpresentatie ik aan welke bronnen ontleen, scheid ik die bronnen naar elk van 

de beide groepen waartoe zij behoren in een subparagraaf: eerst de niet-

discursieve, dan de discursieve. Beide zelfpresentaties zet ik af tegen de Erens in 

Parijs, respectievelijk in Amsterdam omringende personen en de 

omstandigheden in beide steden. In de derde paragraaf trek ik mijn 

slotconclusie.  
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10.1 Erens’ zelfpresentatie in Parijs       

 

10.1.1 Niet-discursieve bronnen 

 

De gang naar Parijs acht ik illustratief voor een kernelement in Erens’ algehele 

houding: Erens is eigenzinnig en hiervan geeft hij door zijn onaangekondigde 

verhuizing meer nog dan door eerdere acties blijk. Deze eigenschap heeft hij met 

twee van zijn belangrijkste Parijse vrienden, Moréas en Barrès, gemeen; ook bij 

hen is de eigenzinnigheid – en de ambitie om het te maken als schrijver – 

dermate groot dat zij zich met een gang naar Parijs willens en wetens loszingen 

van wat in maatschappelijk opzicht van hen wordt verwacht. Dat past ook binnen 

de moderne visie op kunstenaarschap. Eerder toonde Erens al wat van zijn 

eigenzinnigheid, met zijn opvallende reiskoffer die meeging naar Leiden en 

tijdens zijn reis met priester Savelberg naar Marpingen, waar hij een discussie 

over Darwins leer zocht uit te lokken, voorwaar geen voor de hand liggend 

gespreksonderwerp om in die dagen met een geestelijke te behandelen. Hij 

heeft naast die eigenzinnigheid nadrukkelijk iets onaangedaans. Het deert hem 

niet als hij wordt nagekeken om zijn reiskoffer, noch als hij in zijn lichtgrijze pak 

afsteekt tegen de honderden uitsluitend in zwart geklede medestudenten. In elk 

geval laat hij zien dat hij zich niet per se aanpast aan de massa. Het is een 

eigenschap die hij niet zal hebben geërfd van zijn moeder, die juist de indruk 

wekt bijzonder gevoelig te zijn voor wat anderen van haar (en de haren) denken.

 Eigenzinnig en met een kern die niet geraakt lijkt te kunnen worden door 

anderen betreedt Erens Parijs. Zijn van de norm afwijkende kleding kan hem 

hebben doen opvallen bij zijn eerste verschijnen aan de bestuurstafel van de 

Gringoires. Maar hij verschijnt er geenszins met het voorkomen van een 

bohémien, hoe hoog hij bohémiens als Nerval en Sapeck ook heeft zitten. Erens 

lijkt te hebben gehecht aan een verzorgd uiterlijk. Zijn haar oogt netjes 

gecoiffeerd op het portret dat Joseph Belon van hem vervaardigt en dat het 

omslag van dit boek siert. Wat verder opvalt aan Belons portret van de in pak 

gestoken Erens is het lorgnet. Op een te Parijs geschoten, in Vervlogen jaren 

opgenomen foto ontbreekt dat lorgnet evenmin. Dat Erens aan dit accessoire 
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hecht, blijkt uit zijn beschrijving van Daudet, wiens monocle hem bevalt. In het 

geval dat Erens in 1881 binnen de schrijverswereld al bewust een concreet 

model voor zijn uiterlijke zelfpresentatie voor ogen heeft, komt Daudet in 

aanmerking. Diens gesoigneerde voorkomen bij een geenszins stijve houding 

maakt indruk op hem. Hij waardeert een dergelijke gesoigneerdheid ook in 

anderen, zowel in schrijvers als in geleerden: Alphonse Allais komt op hem over 

als een Engelse edelman en hoogleraar Caro vindt hij er ‘altijd zeer correct’ 

uitzien. Het schilderij en de foto tonen Erens niet nors, maar wel serieus; hij laat 

zich niet weergeven als een vrolijke Frans. Daarmee stemt hij overeen met zijn 

Parijse vrienden Barrès, Rollinat en Krysinska, zoals hun portretfoto’s in de meest 

recente editie van Vervlogen jaren aantonen.2     

 Zijn Nederlanderschap is ook iets ongewoons in het Quartier Latin. Maar 

wat waarschijnlijk meer nog dan zijn kleding en zijn nationaliteit de interesse van 

Belon, Michelet en Allard voor hem kan hebben gewekt, is dat hij dan al een 

schrijver is, een journalist althans. Erens heeft op dat moment immers 

gepubliceerd en niet in de minste bladen: Minerva is een landelijk studentenblad 

dat met de Vox Studiosorum wedijvert om de eerste positie in het genre binnen 

Nederland en De Limburger Courier is de grootste krant van Limburg. Niet alle 

Gringoires kunnen met eigen publicaties schermen. Alleen wél Michelet en later 

Barrès, allebei verbonden aan La jeune France, terwijl De Guaïta al twee 

dichtbundels kan voorleggen. Ziedaar een basis voor onderlinge affectie: hun 

hoedanigheid van publicist heeft Erens zijnerzijds kunnen motiveren om juist 

met hen contact te leggen en dat contact vervolgens ook te koesteren. 

 Ondanks zijn pak en verzorgde voorkomen komt hij de Procope niet 

binnenstappen met branie, als we Belons André Morand mogen geloven – en 

dát we dat mogen heb ik naar mijn mening met argumenten onderbouwd. Erens 

kijkt mompelend, zijn woorden zoekend, de kat uit de boom. Dit wordt niet 

geïnterpreteerd als schroomvalligheid, maar als wellevendheid, een soort 

charme die hem bij de anderen juist geliefd maakt. En die al dan niet vermeende 

‘voorzichtigheid’ schuift hij al snel terzijde. Het is niet onaannemelijk dat Erens 

tegenover Barrès en De Guaïta zijn geheel eigen interpretatie van zijn 

Limburgerschap in de onderlinge gesprekken kan hebben ingebracht – zoals we 

zagen bij zijn verwijzing naar de Akense De Guaïta. En zeker Barrès, die er ook 

geheel eigen ideeën op nahoudt over zijn geboortestreek Lotharingen, kan hij 

                                                           
2 Erens 1989: respectievelijk fotopagina’s 10, 8. 
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met zijn op Renans natiegedachte geënte theorie van het Frankische Middenrijk 

geprikkeld hebben.         

 Gelovig opgevoed zijn de Gringoires allemaal. Hun biografen gewagen 

echter bij geen van hen in de vroege jaren tachtig van een actieve 

geloofspraktijk, noch van een levensinvulling die strookt met wat van een 

gelovige mag worden verwacht. Eenmaal beland in Parijs, waar zij – nog een 

belangrijke overeenkomst – geen van allen zijn geboren en getogen, lijkt de 

geloofsbeleving door hen allemaal op een (heel) laag pitje te worden gezet. 

Erens geniet op zondagen van het concert van Lamoureux en duikt de kroegen 

in. Hij geeft er nergens blijk van de zondagsrust te eerbiedigen, noch zich aan de 

zondagsplicht van kerkgang te onderwerpen. Dat laat onverlet dat het geloof 

niet helemaal uit beeld verdwijnt. Allereerst maakt hij zich bij aankomst te Parijs 

als katholiek bekend om toegelaten te worden tot de collegezalen. Dat kan nog 

worden geduid als voortvloeiend uit zuiver eigenbelang, maar tegelijkertijd blijft 

hij geboeid door kerkarchitectuur en geeft hij er blijk van na te denken over het 

combineren van zijn geloof met het schrijverschap. Dat zagen we in zijn bezoek 

aan de uitvaartdienst van Veuillot, die naar Erens’ overtuiging in het scheppen 

van zo’n combinatie geslaagd was. Ook leest hij met instemming de binnen de 

Kerk omstreden Renan en bezoekt hij diens colleges, wat nogmaals onderstreept 

dat hij niet de geijkte paden volgt. Het is een lectuur en een ontvankelijke 

houding die je immers niet op voorhand zou verwachten bij iemand die heel zijn 

middelbareschooltijd tweemaal daags in de kerkbanken doordrongen werd van 

een ultramontaans (en daarmee conservatief) katholiek geluid.    
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10.1.2 Discursieve bronnen 

 

Renan vormt de aanleiding voor de tekst van Erens die een kantelmoment in zijn 

zelfpresentatie lijkt te bewerkstelligen: zijn verslag aan De Limburger Courier dat 

hem om de daarin vervatte sympathie voor Renan zijn correspondentschap kost. 

Juist dat correspondentschap was een wezenlijk, zo niet het wezenlijkste, deel 

van zijn zelfpresentatie – en allicht van zijn zelfbeeld: het maakte hem tot 

schrijver. Hij kon er ten overstaan van de Gringoires een zeker gezag, of in elk 

geval een identiteit aan ontlenen. Dat verklaart denk ik waarom het zeven 

maanden zal duren voordat de doorgaans toch onaangedane Erens opnieuw van 

zich laat horen in zijn andere correspondentenrol. Hij wekt met die lange pauze 

de indruk dat hij zich heeft moeten herpakken, misschien zelfs herbezinnen. 

Maar zodra hij de pen weer oppakt, is dat met zijn tot dan toe langste tekst en 

voor het eerst onder vermelding van zijn volledige naam. En die luidt dan, 

toepasselijk voor een Parijse correspondent: François Erens. Hij verstopt zich niet 

langer achter ongesigneerde bijdragen of achter initialen. Is het toeval dat hij in 

die tekst juist van een bezoek aan Daudet verhaalt? Erens mag dan een ‘geurige 

cigaar’ krijgen aangeboden van de gastheer, hij is, anders dan zijn artikel in 

Minerva doet veronderstellen, die zondagochtend niet de enige bezoeker. Erens 

laat zijn Leidse publiek echter geloven dat hij met Daudet één-op-één in de 

intieme setting van het haardvuur heeft gezeten en dat nog wel geruime tijd, 

aangezien Daudet ‘zeer uitvoerig’ antwoord geeft op de hem voorgelegde 

vragen. Hij geeft zo zijn wederopstanding wat extra glans, zoals hij die in latere 

bijdragen aan Minerva ook aan zijn eigen rol in Parijs zoekt te geven. 

Bijvoorbeeld wanneer hij de gastvrijheid van Rollinat als kameraadschappelijk 

voorstelt. In waarheid komt de ‘vriendschap’ van Rollinat voor zijn nouvel ami 

voort uit de mogelijke opening die Erens hem kan verlenen naar een door hem 

verhoopt internationaal publiek. Wanneer Erens hem die springplank niet blijkt 

te kunnen bieden, is het met Rollinats vriendschap meteen over. Maar dat komt 

de lezer van Minerva niet te weten.        

 Die lezer heeft X., E., F.E. en ten slotte François Erens leren kennen als een 

van droge humor getuigende verslaggever met sympathieën voor niet 

onomstreden figuren. Ook is deze rapporterende medestudent allerminst een 

watje. Hij duikt de brasseries de femmes in, waagt zich in veldslagen tegen 
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souteneurs en op bijeenkomsten van anarchisten. En hij werpt zich op als kenner 

van de nieuwste Franse letteren. Hij breekt een lans voor de poëzie van Rollinat, 

stipt de in Nederland nog zo goed als onbekende Baudelaire aan en hecht 

klaarblijkelijk zozeer aan de door hem veroverde niche dat hij opzichtig probeert 

de hem te dicht naderende Pol de Mont weg te zetten als een matig imitator van 

andermans dichtkunst. Erens bewaakt zijn territorium en waar nodig doet hij dat 

op een felle manier.         

 Hij lijkt niet alleen moeite te doen om zijn eigen positie zo stevig en 

glansrijk mogelijk te verankeren, maar ook om die steeds meer te versterken. Zo 

stuurt hij zijn al dan niet vertaalde publicaties op naar Daudet, Rollinat en Huet 

en blijft daarmee bij hen in beeld; ook doet hij de aldoor naar erkenning 

hengelende Huet een plezier met een auteursportret van hem in een Frans 

tijdschrift. Hiermee toont Erens zich een vaardig netwerker. Hij geeft blijk van 

doorzettingsvermogen en van een aanhoudende drang om mee te tellen. Dat dit 

zijn Parijse vrienden opvalt, wordt sprekend samengevat in het ene werkwoord 

annex de woordspeling van s’érenser. 

De grondslagen van Erens’ Parijse welslagen schuilen voor mij allereerst in zijn 

bepalende karaktereigenschappen van ambitie, eigenzinnigheid en 

doorzettingsvermogen, een vermogen dat hem zelfs na het gevoelige verlies van 

een identiteitsbepalend correspondentschap toch weer heeft doen opveren, 

hem zelfs sterker en zelfbewuster lijkt te hebben gemaakt. Daar komen naar ik 

meen andere ideale omstandigheden bij. Nederlandse studenten zijn dan nog 

schaars in het Quartier Latin, en zeker zulke die het Frans uitstekend beheersen 

en daarbij ook nog van katholieke huize zijn. Erens personifieert daar een 

zeldzame, wellicht een op dat moment zelfs unieke, combinatie van interessant 

makende eigenschappen. Verder komen de later illustere schrijvers als Barrès, 

De Guaïta en Michelet in de jaren 1881-1883 pas kijken; qua – meest 

journalistieke – publicaties hebben ze niets of hooguit weinig meer laten zien 

dan Erens. Net als hij zijn zij geen van allen geboren Parijzenaars maar 

nieuwkomers in die stad, even jong, studerend en hun weg zoekend. Dat maakt 

de drempel om met elkaar vriendschap te sluiten natuurlijk laag.   

 Ik cursiveerde hierboven bewust het veronderstelde losgezongen zijn van 

geld, god en gebod. De Parijse nieuwkomers met wie Erens verkeert heten dat 

te zijn. Want wat hun biografieën laten zien, is dat de jongeren met wie Erens 

vriendschap sluit niet voldoen aan dat beeld. Ze zijn in de eerste plaats van nette, 
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doorgaans burgerlijke huize. Het zijn onder meer een apothekerszoon, een 

notariszoon, een dochter van een advocaat en zelfs een markies; slagerszoon 

Jules Jouy vormt hierop een uitzondering weliswaar, maar voor de kunst 

lijdende, verlopen clochards zijn zij geen van allen. Stuk voor stuk zijn zij 

afkomstig uit ten minste de gegoede burgerij en allemaal, Jouy incluis, 

combineren zij het (aspirant-)kunstenaarschap met een studie of een betaalde 

baan. Zelfs wanneer hun zelfpresentatie dat brave, maatschappelijke deel wat 

naar de achtergrond kan hebben gedrukt, zitten er geen maatschappelijk 

volslagen ontheemden tussen zoals Verlaine; van omgang met hem is Erens ook 

vies. En het roemruchtige van de Chat Noir, dankzij het vermeende misbruik van 

absint en opiaten en satanische praktijken, gaat voor een niet onbelangrijk deel 

terug ofwel op de geslaagde zelfpresentatie van bepaalde deelnemers, niet in 

het minst die van Rollinat in zijn rol van ‘duivelse’ voordrachtskunstenaar, ofwel 

op een latere legendevorming. Het zijn beelden die niet voor honderd procent 

stroken met de werkelijkheid. Alles was er een stuk braver.   

 Het moment van Erens’ aankomst in Parijs is hoogst gelukkig, dat mogen 

we niet buiten beschouwing laten. Luttele jaren later zou het een heel ander 

verhaal zijn geweest. Literair Parijs maakt vanaf 1884 grote veranderingen door. 

Maar met Verlaine, wiens grote terugkeer dat jaar dankzij zijn bloemlezing Les 

Poètes maudits plaatsheeft, heeft Erens zoals gezegd niets op; het dan 

doorbrekende symbolisme van Mallarmé gaat hem boven de pet; Rollinat verlaat 

Parijs, De Guaïta de literatuur en Cros verdrinkt in de alcohol.   

 Voordat deze veranderingen in literair Parijs ingang vinden, verruilt Erens 

ten behoeve van zijn studie de Seinekaden voor die van de Amstel. De in Parijs 

opgedane levenservaring geeft hem bij zijn entree in Amsterdam een heel 

andere positie dan toen hij nog groen uit de makke provinciestadjes Leiden en 

Bonn in de bruisende Franse metropool arriveerde. In zijn bagage schuilt nu een 

rijk gevulde Parijse koffer, tjokvol aansprekende anekdotes en publicaties 

waarmee hij indruk kan gaan maken.  
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10.2 Erens’ zelfpresentatie in Amsterdam 

 

10.2.1 Niet-discursieve bronnen 

 

Waar zijn Rolducse bagage hem in Parijs van pas komt in de vorm van zijn 

uitstekende beheersing van het Frans, is het in Amsterdam zijn Rolducse kennis 

Biederlack die een onvermoed bepalende rol zal gaan spelen in Erens’ welslagen. 

Het is immers ‘Bie’ die Erens introduceert bij Van Deyssel. Die kennismaking 

dankt Erens niet aan eigen initiatief. Wat daar echter allemaal op volgt, mogen 

we aan Erens’ uiterlijke zelfpresentatie toeschrijven. Het zijn Erens’ 

kenmerkende gemanierdheid en zijn verzorgde voorkomen die op Van Deyssel 

ogenblikkelijk eenzelfde positieve indruk maken als ‘André Morand’ het deed op 

Belons verteller in Gendelettre. Ook de bij de ontmoeting aanwezige Ising zal 

Erens gedistingeerd noemen. Tegelijk is hij in den beginne gereserveerd – weer 

mompelt hij aanvankelijk, Van der Goes en Van Eeden gewagen ervan en de 

laatste heeft daar wel wat moeite mee. Maar net als in Parijs duurt die aarzeling 

niet lang en zondert Erens zich niet af: Van Deyssel gaat ‘rollen’ en Erens ‘rolt’ al 

aanstonds onvoorzichtig mee. De maandenlange pauze die hij hierop eigener 

beweging inlast, en waarvoor de mij ter beschikking staande bronnen geen 

aanleiding laten zien, had dit positieve contact kunnen beëindigen. Maar het is 

Van Deyssel die dan briefcontact met hem zoekt. En in zijn retourbrieven weet 

Erens de juiste woorden te vinden om de briefwisseling gaande te houden. De 

overeenkomsten tussen de penvrienden zijn frappant te noemen: allebei van 

huis uit katholiek, allebei Rolducien geweest, allebei bekend met de actuele 

Franse letteren, allebei met publicaties op hun naam over de geruchtmakende 

romans Pot-Bouille van Zola en L’Évangéliste van Daudet. Dat laatste had bij 

Erens aanleiding kunnen geven tot concurrentiedrift – we zagen hoe hij ageerde 

tegen De Mont – maar kennelijk heeft hij Van Deyssel niet als mededinger 

ervaren, eerder als zielsverwant. En we mogen veronderstellen dat dit 

wederzijds het geval is geweest. Van Deyssel zag in hém evenmin een 

concurrent, anders dan in de door hem getorpedeerde Netscher. Wellicht hield 

dat verband met Erens’ Parijse achtergrond: hij was daar persoonlijk bevriend 
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met een schrijversbent die Van Deyssel boeide. Het komt mij voor dat – de zeven 

jaar jongere, net negentienjarige – Van Deyssel daar ontzag voor had. Wat we 

tussen de twee zien ontstaan is een win-win-situatie: ze stimuleren elkaar en ze 

doen dat ook door elkaar lectuur toe te sturen. De van Erens ontvangen 

nummers van Les Taches d’encre zijn voor Van Deyssel in de ontwikkeling van 

zijn schrijverschap mogelijk van doorslaggevend belang geweest. En het is 

omgekeerd Van Deyssel die Erens introduceert bij De Portefeuille, bij zijn 

invloedrijke vader en ten slotte bij Flanor. Daar had Van Deyssel ook zelf 

voordeel van. Erens hield hem gezelschap bij de als recensent af te leggen 

theaterbezoeken, zijn wellevende presentatie in de richting van de ouders Thijm 

straalde ook op de zoon af – wat deze in zijn soms moeilijke verstandhouding 

met hen kon gebruiken – en binnen Flanor was Van Deyssel niet langer de enige 

die de Franse literaire ontwikkelingen zocht te promoten – de francofiele 

Aletrino moest nog toetreden.         

 Erens’ belezenheid opent de deur tot een duurzame broederschap met 

Willem Kloos, de andere kapitein op het schip van Tachtig, en het is bijzonder 

dat die vriendschap een leven lang stand houdt, gegeven het complexe, 

veranderlijke karakter van Kloos, die met menig vriend hard zal botsen – maar 

niet met het ‘welgemanierd wondergewas’ Erens. Ook voor Kloos is Erens’ 

voorkomendheid van belang, zij het bij hem minder het uiterlijke aspect als wel 

Erens’ vermogen om zich aan anderen aan te passen in de zin van anderen niet 

te willen overheersen en te zwijgen over zaken die anderen minder graag horen. 

Juist dat talent voor diplomatie vindt Kloos zo prettig aan hem.3 

 Dankzij zijn hechte vriendschappen met zowel Van Deyssel als Kloos mag 

Erens zich betrekkelijk veilig weten in het wespennest dat De Nieuwe Gids 

spoedig zal blijken te zijn. Hij weet zich staande te houden en een eigen positie 

te veroveren. En dat ondanks zijn afwijkende cultuur – meer Frans en Duits dan 

Hollands georiënteerd – en zijn geloof, dat hij anders dan alle anderen niet 

expliciet afwijst. Wat daarbij helpt is dat hij er van afziet om over Tachtig 

kritische noten te kraken, wat hij gaandeweg wel doet over de Parijse 

ontwikkelingen, met name die rond het symbolisme. Zijn Parijse vrienden 

bevinden zich inmiddels op distantie, zijn contacten met hen zijn alleen al door 

de fysieke afstand minder hecht geworden, en misschien acht hij zich voor zijn 

schrijversloopbaan van hen ook minder afhankelijk. Met zijn bentgenoten van 

                                                           
3 Erens 2017: 82-84. 
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Tachtig staat hij daarentegen in nauw, de eerste jaren nagenoeg dagelijks, 

contact en zij helpen hem ook aan de podia en contacten die hij nodig heeft om 

zijn schrijverschap in Nederland te ontplooien. Dit kan hem over de Fransen 

vrijer hebben doen schrijven en tegenover de Amsterdammers op zijn woorden 

hebben doen passen. Net als in Parijs speelt ook in Amsterdam het moment van 

Erens’ verschijnen een niet te onderschatten rol. Flanor zit zodanig om leden 

verlegen dat toetreding allicht eenvoudig zal zijn geweest; Erens klimt tijdig aan 

boord om voldoende indruk te kunnen maken voordat De Nieuwe Gids te water 

wordt gelaten.          

 De factor ‘geld’ lijkt in dit proces voor Erens net zo min als in Parijs een rol 

te hebben gespeeld. Zowel in De Amsterdammer als in De Portefeuille publiceert 

hij onbezoldigd; bij De Portefeuille was dat weliswaar gebruikelijk, maar bij De 

Amsterdammer niet. Of dit voor De Koo van doorslaggevend belang was om 

Erens wel of niet aan te nemen, valt niet uit te maken. Feit is dat Erens blijkbaar 

van huis uit genoeg pecunia mocht ontvangen om zich zonder vergoeding aan te 

(kunnen) bieden. Tegelijkertijd hebben we uit de woorden van Belon, Van 

Deyssel, Ising en (Royaards-)Sandberg kunnen opmaken dat Erens geen geld stak 

in de inrichting van zijn tijdelijke huurwoningen; zijn geld ging op aan boeken, 

muziek- en theatervoorstellingen, vrouwen en de kroeg. Soms besteedde hij wat 

aan een pak naar eigen smaak en gaandeweg ook aan een hoofddeksel. Hij 

zorgde ervoor gesoigneerd voor de dag te komen, maar aan overdadig uiterlijk 

vertoon lijkt hij niet te hebben gehecht. Treffend is ook dat hij evenmin veel aan 

eten uitgaf: André Morand is tevreden met twee gebakken eieren en een 

koteletje, Erens met uiensoep en zuurkool in een Parijse kroeg, terwijl hij in 

Amsterdam geld bespaart door de voorkeur te geven aan de dineetjes ten huize 

van juffrouw IJsselman.  
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10.2.2 Discursieve bronnen 

 

‘Bie’ speelt ook bij de voortzetting van Erens’ activiteiten als publicist een rol. Hij 

wordt genoemd als referent in Erens’ open sollicitatie gericht aan De 

Amsterdammer. In de sollicitatiebrief zien we Erens’ zelfverzekerdheid terug: hij 

prijst zijn Parijse contacten aan, durft te stellen dat zij ‘even goed als Prudhomme 

en Coppée’ zijn én dat Biederlack gelet hierop wel niet meer geconsulteerd zal 

hoeven te worden. In zijn bijdragen aan De Amsterdammer etaleert hij zijn 

kennis van de actuele Franse letteren en schuift hij naast Baudelaire zijn innigste 

Parijse vrienden naar voren – niet per se kritiekloos evenwel, zoals we zagen bij 

Barrès. Wanneer Hugo overlijdt, kan hij uitpakken met een verslag van zijn visite. 

Het krappe halve uurtje dat dit bezoek ten hoogste kan hebben geduurd wordt 

daarin tot ‘een heerlijke Juli-Avond’, een ‘merkwaardige avond’, gevuld met een 

druk ondervragen – Erens schroomt niet zijn relaas extra glans te geven.  

 Aan zijn zelfpresentatie koppelt hij nu een auteursnaam die kan variëren 

al naar gelang het medium waarin hij publiceert. ‘Lazarillo’ lijkt nog als knipoog 

gekozen, maar in andere gevallen etaleert Erens een vorm van flexibiliteit die 

laat zien dat hij zich goed rekenschap gaf van het effect van een gekozen naam. 

Hij verdedigt de variërende naamkeuze door te schermen met zijn 

Limburgerschap: in Frankrijk is hij geen Fransman, daar ondertekent hij zijn 

publicaties met ‘Frantz’ (‘Bredero’ in La jeune France) of ‘Frans’ (de ‘Enquête 

franco-allemand’ in Mercure de France); in Nederland is hij geen Nederlander en 

ondertekent hij zijn publicaties met ‘François’. Hij lijkt daarmee aan zijn 

Limburgse afkomst een zeker privilege te ontlenen. Erens kan zich – voorbijziend 

aan de werkelijke staatkundige situatie anno 1857 – een geboren Duitser 

noemen in het ene medium, om in een ander juist stevig af te geven op de Duitse 

volksaard, wanneer dat zo gewenst lijkt. Zo incorporeert hij zijn Limburgerschap 

in zijn kunstenaarschap.         

 In ‘Bredero’ komen Parijs en Amsterdam samen. Dit betoog zal Erens’ 

belangrijkste publicatie blijven in een Frans medium: in La jeune France nog wel, 

in 1885 hét tijdschrift van de jonge Franse literatuurvernieuwers. Erens is één 

van hen, telt mee onder hen – deze publicatie is er het bewijs van. Voor Erens is 

de ophef die deze boutade teweeg brengt de best denkbare reclame in de 

richting van de Nederlandse literaire voorhoede, die zich niet minder duidelijk 
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en fel wil afzetten tegen de Hollandse literatuur als hij het hier doet. Hier piekt 

Erens. Hier culmineert in het openbaar de rol van intermediair die hij voordien 

nog goeddeels achter de schermen vervulde. Hier beweegt hij zich in beide 

literaturen tegelijk, zoals dat in 1892, één jaar na het verschijnen van Belons 

roman, nogmaals het geval zal zijn wanneer ‘Droom/Le Songe’ in het dan 

vooruitstrevende Mercure de France verschijnt, vergezeld van een inleiding van 

Alfred Vallette. Diens Le Vierge had Erens zelf een jaar tevoren geroemd in De 

Amsterdammer en naar gewoonte zal hij de Fransman een afschrift met vertaling 

hebben doen toekomen, zodat zijn opname in Mercure de France een 

wederdienst doet veronderstellen.        

 De start die Erens met dit alles in beide literaturen maakt zal in Frankrijk 

geen voor hem bevredigend vervolg krijgen. ‘Wat heeft men een spijt zoo weinig 

van de vroegere Parijsche kennissen te hebben geprofiteerd,’ noteert hij in 1930 

als zelfverwijt in een brief aan zijn vriend Andries Bonger. Hoe dat de zo 

initiatiefrijk begonnen netwerker kon gebeuren, zou een te beantwoorden vraag 

kunnen zijn binnen een aan Erens’ tweede levenshelft te wijden 

vervolgonderzoek.          

 De creatieve kant van Erens’ kunstenaarschap heeft een langere 

ontwikkeltijd nodig dan de journalistieke. De ‘Gevoelsovergangen’ uit 1885 gaan 

verloren, ‘Een sensatie’ acht hij na vijf jaar sleutelen nog steeds niet publicabel. 

Ik wees op het weerzien met Parijs dat hem in combinatie met de lectuur van 

Baudelaires prozagedichten op het juiste spoor lijkt te hebben gezet. Waren 

schrijvers van het type Daudet en Allais voor hem mogelijk modellen op het niet-

discursieve vlak, op het discursieve lijken het Bertrand en bovenal Baudelaire te 

zijn, wier prozagedichten Erens bij het componeren van de zijne tot voorbeeld 

dienden. Hij adopteert hun nieuwe genre en streeft er vervolgens naar om als 

eerste Nederlander een bundel prozagedichten te laten verschijnen. Die ambitie 

maakt hij waar en daarmee vestigt hij binnen Tachtig definitief zijn reputatie als 

le champion des nouvelles idées, de kampioen van de nieuwe ideeën. Een naar 

ik meen bepalende factor bij het alsnog op gang komen van Erens’ creativiteit 

zal evenzeer de afronding van zijn twaalf jaar voortslepende studie zijn geweest. 

Moeder had het niet verkeerd voorzien in haar reprimandebrief: de gang naar 

Parijs, de kunstenaarswereld daar zou inderdaad de tot dan zich nog zo 

voortvarend ontwikkelende rechtenstudie gaan hinderen. Maar als 

Wiedergutmachung voor zijn door haar gehekelde ‘Hin- und Herziehen’ draagt 
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haar oudste zoon zijn proefschrift aan haar op. All is well, that ends well, kan hij 

daarbij gedacht hebben.  

 

 

 

 

 

Een in 1910 tevreden ogende moeder Erens-Menten  

(Familiearchief Cilia Erens) 
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10.3 Slotwoord 

 

Het beeld dat Frans Erens afgeeft van zichzelf is dat van een ambitieuze student 

die binnen de kortste keren in twee hoofdsteden naam weet te maken in 

vooruitstrevende kunstenaarskringen. Het is een succesverhaal dat zich niet laat 

bagatelliseren, anders dan de oude Erens het zou doen in een van zijn 

kladschriften, waarin hij het reduceert tot ‘toeval, toeval! Geen eigen 

verdienste’. Daar doet hij zijn jongere zelf te kort mee. Wanneer het een 

vanzelfsprekendheid of een sinecure zou zijn geweest, of wanneer affiniteit met 

de Franse letteren of belezenheid de enige factoren van belang waren in de 

totstandkoming van zijn succes, dan zouden Couperus, Van Deyssel en wie weet 

hoeveel andere Nederlandse jongeren nog eenzelfde gang naar Parijs even 

succesvol hebben kunnen doen zijn – quod non.      

 Aan de basis staat het mid-negentiende-eeuwse zuidoosten van Limburg: 

een regio zonder ‘harde’ landsgrenzen, tot 1866 behorend tot twee naties, waar 

naast het Frans van de betere kringen (die van de familie Erens) vooral het Duits 

de voertaal is. Het is een regio die geheel gericht is op de stad Aken, waar juist 

in Erens’ jongensjaren een economische Aufschwung plaatsheeft en waar dan al 

een sneltrein naar Parijs wacht. Dat zuidoosten van Limburg vormt een 

vruchtbare geboortegrond voor een weltoffene geest, een internationale kijk op 

de wereld. Het is een achtergrond die al zijn Nederlandse generatiegenoten 

missen. Aan die achtergrond koppelt Frans Erens een aantal in zijn persoon 

verenigde eigenschappen die hij optimaal heeft weten in te zetten: zijn 

assimilatievermogen, dadendrang en doorzettingsvermogen, zijn diplomatieke 

gaven. We zagen hoe de andere Parijsgangers één of meer van die 

eigenschappen ontberen. Huet onthoudt zich in Parijs van een sociaal leven, 

assimileert niet en staat niet open tegenover de literaire nieuwkomers, maar 

eerder argwanend. Bij Couperus spelen private sores een rol in zijn mislukken, 

maar los daarvan voelt hij zich in Parijs ook allerminst senang. Erens voelt er zich 

daarentegen op zijn plaats zonder door de stad overweldigd te worden zoals dat 

bijvoorbeeld Van Deyssel en Van der Goes overkomt. Het is de hem daar 

omringende sociale onverschilligheid die hem doet worden wie hij wil zijn, niet 

gehinderd door dorpse en kleinsteedse moraal of de controle van familieleden 

en kennissen aan wie hij zich nog in Leiden iets gelegen kan hebben laten liggen. 
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Nu dit onderzoek het volle licht heeft laten schijnen op zijn drie jaren in Parijs 

kunnen we concluderen dat deze bepalend zijn geweest voor Erens’ persoon en 

schrijverschap. Hij arriveert er als student die nog sceptisch staat tegenover 

Zola’s naturalisme. Zonder gang naar Parijs was hij dat wellicht ook gebleven. In 

het Quartier Latin leert hij het naturalisme echter op waarde schatten. Ook 

belandt hij er op het juiste moment om volop actief deel te nemen aan de zich 

van het naturalisme loszingende literaire ontwikkelingen. Zijn 

correspondentschappen geven hem de kans om zijn pen te oefenen en helpen 

hem om het Nederlands verder onder de knie te krijgen; zijn journalistieke 

berichten vormen welkome vingeroefeningen die hem zonder Parijs zouden zijn 

onthouden. De persoonlijke, kameraadschappelijke omgang met een aantal 

talentvolle jonge literatoren zal hem des te ontvankelijker maken voor hun 

ideeën en prille werk. En het is ook die omgang die hem op het spoor zet van de 

in Nederland nog zo goed als onbekende Baudelaire. Erens heeft van hen kunnen 

horen hoe groot de indruk en inspiratie was die van Les Fleurs du Mal uitging, 

overtuigender pleidooien allicht dan om het even welk aan dit werk gewijd 

opstel had kunnen zijn. Baudelaire geeft hem in 1884 zijn eerste belangrijke 

publicatie in de pen en zet hem in 1889 ook op de geëigende vorm voor zijn eigen 

scheppend werk. Het is bovendien in Parijs waar hij allerhande voorbeelden ziet 

die hem inspireren en die hij tot op zekere hoogte navolgt.    

 Zonder Parijs was Erens misschien wel nooit in Amsterdam beland en tot 

Flanor toegetreden en had hij in dat gezelschap ook niet de uitzonderlijke 

posture van een gendelettre of lettré kunnen aannemen. Zijn Parijse aura heeft 

bijgedragen aan zijn statuur in de kringen van Tachtig. Het is evenzeer de vraag 

of het pionierswerk Dansen en Rhytmen zonder Parijs tot stand zou zijn gekomen 

– vermoedelijk hoe dan ook niet in de voorliggende vorm. Parijs vormt kortom 

de sleutel tot Erens’ welslagen als Tachtiger; het is daarvoor de belangrijkste 

reden, maar niet de enige: mede bepalend zijn zijn diplomatieke aard, zijn 

openlijke afkeer van het burgerlijke en gevoel voor timing waardoor hij meteen 

goed overkomt bij belangrijke figuren als Van Deyssel en Kloos. Met zijn algehele 

zelfpresentatie geeft Erens het beeld af zowel van moderne kunstenaar als van 

man van de wereld – voor zijn veelal jaren jongere, pas net de schoolbanken 

ontgroeide mede-Tachtigers is hij daarmee een lichtend baken waaraan zij zich 

kunnen spiegelen en optrekken, temeer daar Erens er niet toe neigt hen te 
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overheersen of voor de voeten te lopen. Zo wordt hij hun aller oncle parisien – 

geheel en al zijn eigen verdienste. 

 

 

 

 

 

Frans Erens’ verblijf in Amsterdam is daar nog niet vergeten: het bovenstaande 

citaat – een gedeelte van Erens’ prozagedicht ‘Pijp’ ─ is er aangebracht op de 

gevel van het vroegere schoolgebouw op het adres Gerard Doustraat 220 in de 

wijk Pijp.  

Foto (uitsnede) verstrekt door Cilia Erens.  
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Summary  

 

Frans Erens (Schaesberg, Huize De Kamp 1857 – Houthem Sint Gerlach 1935) is 

known in Dutch literary history as ‘de Limburgse Tachtiger’ (the Eighties man 

from Limburg) who, on the basis of his southern origins, Catholic faith and 

international education, occupies an entirely unique position within the Eighties 

Movement. On December 9, 1884, he joins Flanor, the Amsterdam association 

of literary enthusiasts, which is considered the birthplace of that Movement. 

Before that, as a law student in Paris, he had taken an active part in the rise of 

the Symbolists, who wanted to replace the naturalism of Zola. During the three 

years of his stay in Paris, from 1881 to 1883, Frans Erens makes a name for 

himself in artists’ circles at an astonishing pace, first in the Latin Quarter and 

later at the Chat Noir, the legendary establishment in Montmartre where 

revolutionary art was being created in those days. He becomes friends with all 

the protagonists: Barrès, Cros, Moréas, Rollinat and others. Frans Erens is the 

first writer of his generation to go to Paris and what is more, he is the only one 

to settle there. At first sight Erens’ success may come as a surprise. How could 

he, a foreigner, originating from the farthest corner of the Netherlands and a 

staunch catholic from a bourgeois background, succeed in gaining access to 

artistic circles that were supposed to be a law unto themselves without any 

interest in money? The main question I pose in this book is: how to explain this? 

How could Erens strike the right chord with these artistic people? I try to find the 

answer in the way he presents himself, his ‘self-fashioning’. This book is rich in 

examples which illustrate this point.        

 In the first chapter, I explain what is meant by the concept of self-

fashioning. Self-fashioning (also: posture, front, self-presentation) is a 

phenomenon that has attracted the attention of literary theorists over the last 

twenty years, especially in connection with authors and authorship. It is about 

the image someone presents to the outside world, not about what he/she thinks, 

feels or wants. Nor is it about the extent to which he/she is ‘really’ like that. The 

image that someone gives off to the outside world is always the result of a 

‘negotiation’ between individual and culture. From the outside, it is society that 

demands a certain self-fashioning which someone, consciously or unconsciously, 

will comply with. At the same time, a person experiences the urge to shape 
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himself outwardly in a certain way. In addition, models always play a role in self-

fashioning by means of which someone consciously or unconsciously starts to 

fashion himself;  in the case of an author, these are often existing authorial 

models, that of the poète maudit, for example. The image of an author in the 

public sphere is created by the impression that his self-fashioning, intended or 

unintended, gives off. In this book, I try to construct the self-fashioning of Frans 

Erens using textual (discursive) and non-textual (non-discursive) sources. In 

doing so, I am reluctant to use Erens’ autobiography Vervlogen jaren (Years long 

passed). Vervlogen jaren is a masterwork of self-fashioning at a later age, as the 

book creates a manipulated image of Erens as a progressive student. This 

became clear when I consulted other sources, such as letters and writings 

published in periodicals. Erens frequents the brasseries de femmes, ventures out 

in battles against pimps and joins in fights at anarchist meetings. Among my 

sources also is the novel Gendelettre by Erens’ Parisian friend Paul Belon. This 

offered me an equally intimate and unique reproduction of Erens’ then non-

discursive self-fashioning, which had not been taken into account in previous 

research on Erens. Erens was the model for the title character, André Morand. 

The author has borrowed his way of moving, talking, dressing, etc., a whole 

series of non-discursive elements of his self-fashioning, from Erens himself. 

Gendelettre is therefore a must for anyone who wants to explore ‘Erens in Paris’. 

In that one title word, the Dutch equivalent of which is ‘lettré’, a man of letters, 

everything is included that Erens wants to radiate and become in Paris. For that 

reason, no other title seemed more fitting for my book.    

 In the second chapter I discuss the developments in the literature of 

France and the Netherlands around 1880. A description of the state of affairs in 

both literatures cannot be omitted, in order to make clear how the individual 

Erens relates to these developments and in which worlds Erens engages. I 

examine successively the international autonomization and professionalization 

of authorship, the naturalism of Zola and his Dutch followers, the poetry of 

Jacques Perk and that of Baudelaire.       

 In Les règles de l’art (The rules of art, 1992), French cultural sociologist 

Pierre Bourdieu specifies the process of autonomization and professionalization 

of authorship as it takes place in France around 1850. With the writers Gustave 

Flaubert and Charles Baudelaire, a new literary figure emerges: the writer who 

lives for and from literature, but who derives his authority from the posture of 
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being completely outside the economic field. Against money - the dominant 

form of capital - they put their cultural capital, or their cultural tastes and 

competences, which they present as a natural acquisition. It is this possession of 

cultural capital that gives artists an authoritative position in society. The artist is 

increasingly seen as a special, gifted person who is superior to the non-artist. 

From now on, artists want to be original and expressive and, within the new 

conception of art, have to be so in order to be recognized as real artists. This 

concept of art therefore emphasizes originality, creative power and individual 

taste. According to Bourdieu, in the slipstream of this positioning, literature 

turns sociologically into an independent ‘field’, more or less free from political, 

scientific or legal influences.         

 Bourdieu’s theory has not been immune from criticism. I therefore also 

discuss some comments on his theory (Lahire, Ham, Dorleijn). Furthermore, I 

explain how it can be possible that the process of autonomization is getting off 

to a slower start in the Netherlands than in France and some other countries. 

Nevertheless, it is a fact that in the Netherlands the process of autonomization 

gained momentum with the Eighties Movement - in which Erens played a full 

part.       

When Erens arrives in Paris in January 1881, without acquaintances there and 

without any letters of recommendation in his pocket, he’s carrying with him a 

heavy baggage from his earlier, formative years, which took shape successively 

at his parents’ country estate, at the Catholic boarding schools of Saint-Louis and 

Rolduc, and at the law faculties of Leyden and Bonn. The person that Erens is in 

January 1881 cannot be seen in isolation from this, which is why I have included 

those formative years in my research. I present Frans Erens’ Limburg origins in 

chapter three; his formative years including the beginning of his studies are 

described in the first paragraph of chapter four.      

 The south-eastern part of the province of Limburg in the second half of 

the nineteenth century is the basis for Erens’ later success. It is a region without 

any clear national borders that belonged to two nations as late as 1866, where 

German is the lingua franca for everyday life and French is spoken by the upper 

classes (like the Erens family). It is a region where people are completely focused 

on Aachen, a city that witnessed an economic boom period at the time that Erens 

grew up and where already then a fast train bound for Paris called. The region 

can be regarded as a fertile soil for an international outlook on the world. It is a 
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background that Erens’ Dutch contemporaries lack.    

 Chapters three and four offer a close look at ‘the baggage’ Erens hauled 

to Paris. His self-fashioning is inseparably connected with this. I have split up this 

‘baggage’ into four component parts: his well-honed skills to present himself, in 

the sense that he had learned to blend in with the company he found himself in; 

his command of French; his erudition and his ambition to take an active part in 

literary developments. Indeed, it appeared that Erens was amply equipped with 

these four skills and ambitions when he alighted from the express train in Paris 

in 1881. In my view it remains an interesting psychological question if the full 

range of Erens’ capacities of assimilation originated from his constant and almost 

exclusive contacts with (much) older persons, among whom a number of 

dignitaries, until the age of nine. Van Deyssel writes that, as a young adult, Erens 

creates an impression of ‘timelessness’. It is a quality that elderly conversation 

partners (Daudet, Huet and Thijm the Elder) find charming. At Rolduc Erens was 

left with no option but to master French. There, he starts reading widely and he 

does not limit himself to the works that were deemed fit to be read. He is taught 

by inspiring teachers who convince him of the value and beauty of the great 

works from French and classical literature. It is in Leyden that he becomes 

familiar with the contemporary developments in France. He wants to be part of 

this evolution and is even prepared to make a detour by way of Bonn. This in 

defiance of his mother who so far has carefully planned and monitored his path 

in life. Her eldest son is the progenitor of a South Limburg family that has been 

climbing the social ladder for two generations. The continuation of the Erens 

family’s rise is projected onto him. This leads to a field of tension with Frans 

Erens’ literary aspirations.        

 The directing role his mother plays, takes me to a fifth and so far 

undiscussed element in Erens’ baggage: his father. By the time Erens escapes to 

Bonn father has already died. I believe Erens may have expected his mother, 

after recovering from the initial shock, to forgive him and resign herself to the 

choice that seemed to make him happy. But would he have made this choice if 

father had not died? This remains doubtful, but it remains true that for Erens a 

veto by father did not have to play a role in his considerations.   

 Mother and father represent a sixth and essential component part of 

Erens’ baggage, and that is money. Although the family did not lack money, I was 

surprised to see the relatively modest sum – one hundred francs – that mother 



 

343 
 

mentions in her reproachful letter as a seemingly adequate contribution to help 

her son with the monthly cost of living in Paris. Erens had no financial worries 

because of the money he received, but he could not live in luxury either. In the 

light of his self-fashioning it must be stressed that he was in no position to 

impress the Parisian circles by throwing money about.    

 Chapter four continues in the second paragraph with the Dutch 

contemporaries who follow in Erens’ footsteps and also make the passage to 

Paris, but without gaining ground there: Couperus, Van Deyssel along with Van 

der Goes and Van Eeden. To this quartet I let Conrad Busken Huet precede as a 

Dutchman living in Paris from an earlier generation of writers, not least because 

Frans Erens became acquainted with Huet in Paris.    

 Huet arrives in Paris at an advanced age, with his wife and son. He does 

not blend into the artistic community, leading a reclusive existence there. Van 

Eeden’s main goal is to gather information for his dissertation. Visits to writers, 

including Barrès, are of secondary importance to him. Van Deyssel and Van der 

Goes are overwhelmed by Paris and limit themselves to tourist activities. Only 

Couperus goes to Paris with specifically literary intentions. But from the start he 

feels lost in this metropolis and hastily leaves again for The Hague. Erens takes a 

very different approach in Paris, as the following chapters illustrate.  

 Giving a detailed description of Erens’ Paris years is a necessary condition 

for answering the central research question. I therefore devote a separate 

chapter to each of the three years, chapters five (1881), six (1882) and seven 

(1883). What these chapters clarify is that Erens combines his background with 

a number of personal characteristics which he manages to make good use of: his 

capacity for assimilation, his drive and perseverance, his diplomatic talents. I find 

Erens’ moving to Paris to be illustrative for a core element in his general attitude: 

he is self-willed. But his obstinacy also has an element of unaffectedness. He 

demonstrates clearly that he has no wish to adapt to generally accepted norms. 

A number of supporting circumstances can be added to this. There are not yet 

large numbers of Dutch students in the Quartier Latin, and certainly not many of 

them have a good grasp of French and come from a catholic background to boot. 

Erens is the personification of a rare, if not at that time a unique combination of 

characteristics that make him a person of interest. In the period between 1881 

and 1883 there are aspiring writers that will become famous at a later time, such 

as Barrès, De Guaïta and Michelet. But as to publications, in terms of journalistic 
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writings, they have not much more to offer than Erens. Like Erens, they are not 

born and bred Parisians. They are all newcomers of the same age and trying to 

find their way. Of course, this lowers the threshold for new friendships. I also 

deliberately italicized the above supposed in ‘artistic circles that were supposed 

to be a law unto themselves without an obvious interest in money’. The 

newcomers to Paris with whom Erens socializes are supposed to behave in this 

way. The biographies of the young people that Erens befriends show that they 

do not live up to that concept. They come first and foremost from decent, mainly 

bourgeois families. Among them the daughter of a lawyer, the son of a 

pharmacist, of a notary, and even of a Marquis; Jules Jouy, son of a butcher, 

remains the exception. But none of them are disheveled clochards that are 

prepared to suffer deprivations for the sake of art. They come from well-to-do 

bourgeois families and all of them, also Jouy, are artists that have jobs or pursue 

a study. Even if their self-fashioning relegates the law-abiding social part 

somewhat to the background, there are no misfits, like Verlaine, whom Erens 

also shuns. And the notoriety of the Chat Noir, with its supposed abuse of 

absinthe and opiates and satanical practices, can for a large part be traced back 

to either a successful self-fashioning of certain persons involved, not in the least 

to Rollinat in his role of the ‘satanical’ elocutionist, or the emergence of legends 

at a later time. These are images that do not completely correspond to reality. 

Life was a good deal more complacent.      

 Once accepted in the literary circles, Erens seems to go to great lengths 

not only to secure his position as firmly and gloriously as possible, but also to 

fortify it even further. He sends his publications, sometimes in translation, to 

Daudet, Rollinat and Huet to keep in contact. Erens has a talent for networking. 

He shows a persistent urge for recognition. His Parisian friends are aware of this 

behavior, which is summed up in a new verb and pun at the same time: s’érenser.

 After the close examination of the three years he stayed in Paris, we can 

conclude that this period was decisive for Erens personally and as a writer. He 

arrives when he is still a student and skeptical of Zola’s naturalism. If he had not 

travelled to Paris, he might have remained skeptical. However, he comes to 

appreciate naturalism in the Quartier Latin. He arrives at the right moment so 

that he can take an active part in literary developments in which artists distance 

themselves from naturalism. His work as a correspondent allows him to find his 

own style and provides training to improve his Dutch. His journalistic accounts 
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are welcome exercises which he would have lacked if he had not decided to 

come to Paris. The personal and friendly contacts with a number of young and 

talented writers will make him all the more receptive of their concepts and early 

work. These contacts lead him to Baudelaire, as yet virtually unknown in the 

Netherlands. Erens may have learned from his French friends about the 

impression Les Fleurs du Mal made and the inspiration the work offered. These 

testimonies were more convincing than any essays devoted to the collection. 

Besides, he encounters a whole range of personalities in Paris that serve as 

models for his own personal development. It seems that Erens sets store by an 

impeccable appearance. He wears his hair well-trimmed in the portrait painted 

by Joseph Belon, which also adorns the cover of this book. Remarkable also in 

Belon’s portrait is the pince-nez the well-dressed Erens wears. This particular 

type of spectacles can also be seen in a photo that was taken in Paris and is 

included in Vervlogen jaren. Erens is attached to this accessory, as appears from 

his description of Daudet, whose monocle he likes. One person in the literary 

circles of 1881 on whom he consciously models his outward self-fashioning must 

be Daudet. Erens is impressed by the well-groomed appearance of Daudet, who 

nevertheless does not create an impression of artificiality. He also appreciates 

this kind of refinement, both in writers and scientists. He says that Alphonse 

Allais reminds him of an English nobleman and that professor Caro ‘is invariably 

correctly dressed’. The portrait and photo show an earnest, though not surly 

Erens. He refuses to be portrayed as a jolly sort of person. He agrees with his 

Parisian friends, Barrès, Rollinat and Krysinska in this respect, as becomes clear 

from their portraits in the most recent edition of Vervlogen jaren.1  

 We may not leave unconsidered that Erens arrives in Paris at a highly 

fortunate moment. Had he arrived a few years later, it would have been a 

completely different story. From 1884 onward Paris sees great changes in 

literature. But, as I mentioned above, Erens shuns Verlaine, who makes his 

comeback in that year with his collection of biographical essays entitled Les 

Poètes maudits. Mallarmé’s new symbolism is beyond him, Rollinat leaves Paris, 

De Guaïta turns his back on literature and Cros drowns in alcohol.   

 Before these changes can take hold, Erens leaves the quays of the Seine 

for those of the Amstel in pursuit of his studies. The experience gained in Paris 

affords him a position on his arrival in Amsterdam which is completely different 

                                                           
1 Erens 1989: respective images on pages 10, 8. 
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from the position he took up when he arrived in the French metropolis straight 

from sleepy provincial towns such as Leyden and Bonn. His baggage now includes 

a richly filled Parisian suitcase, brim-full with appealing anecdotes and 

publications that he can use to impress.       

 In chapter eight I elaborate how Erens acquires a position of his own in 

the literary circles of Amsterdam. His Parisian aura indeed contributes to his 

stature in the Eighties circles, although it is not the only reason. As was the case 

in Paris, the moment that Erens appears in Amsterdam is of a significance that is 

not to be underestimated. Flanor is in urgent need of new members, which must 

have made for an uncomplicated acceptance. Erens joins in time to create a good 

impression before De Nieuwe Gids is launched. His tendency to diplomacy and 

his open aversion to all things bourgeois make him attractive to prominent 

personalities like Van Deyssel and Kloos. Thanks to his close friendships with 

them, Erens may feel fairly safe in the hornet’s nest that De Nieuwe Gids will 

soon turn out to be. He manages to keep his own and to conquer a position of 

his own. Erens uses his self-fashioning to create an image of a modern artist and 

that of a man-about-town. He performs the role of a guide for the other 

members of the Eighties Movement, most of them younger and straight out of 

school, to show them the way ahead, without domination or hindrance. While 

he has no doubts about his Catholic faith, and he may be called a worshipper of 

the Virgin Mary, he does not for a moment present himself as a missionary, in 

Amsterdam just as little as he did earlier in Paris, where he would go into the 

brasseries de femmes or attend concerts on Sundays, but did not show any signs 

of respecting Sunday rest. For Erens in these years, faith is a strictly private 

matter. It does not yet play a role in his publications either. All this together 

makes him the Eighties Movements’ oncle parisien, their Parisian uncle.  

 Paris and Amsterdam come together in 1885 in ‘Bredero’. This argument 

is to remain Erens’ major publication in a French periodical, in La jeune France, 

no less. In 1885 this was the outstanding magazine for young French literary 

innovators. The witty article gained notoriety, which is for Erens the best 

possible advertising aimed at the Dutch literary avant-garde, no less clearly and 

violently opposed to Dutch literature as he proves to be in this publication. Erens 

praises the 17th-century Dutch writer Bredero, whose three-hundredth birthday 

is being commemorated grandly in 1885, but he leaves no stone unturned for 

Bredero’s Dutch contemporaries, nor for his own contemporaries and 
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compatriots. ‘There is no literature that is less rich than Dutch literature,’ reads 

his opening sentence, and in tone it illustrates what follows.   

 The ninth chapter attempts to reconstruct Erens’ poetics and positions it 

in relation to the poetics of both the Eighties Movement and those of the 

Parisian Symbolists. As far as the three slogans of the Eighties Movement are 

concerned, I come to the conclusion that Erens has his own ideas about them. 

He considers the slogan ‘form and content are one’ (vorm en inhoud zijn één) to 

be self-evident; ‘art is passion’ (kunst is passie) is in his view an incomplete 

definition, because he believes art should always be a combination of passion 

and spirit. But, perhaps consciously guarding his reputation, in the 1880s he only 

refutes ‘art for art’s sake’ (de kunst om de kunst) overtly in a publication. For 

Erens, good art is a means of communication between one person and another; 

he does not believe in the complete independence of art as an abstract concept, 

as ‘art for art’s sake’ seems to propagate. He considers the direction Symbolism 

takes after 1885, with, for instance, the poetry of Mallarmé, too difficult for most 

readers, himself included. The verism of writers such as Pourot and Vallette, 

characterized by little superfluity and short sentences, appeals more to him. 

 In chapter nine, a special role is reserved for Erens’ debut collection of 

prose poems Dansen en Rhytmen (Dances and Rhythms), of which I offer an 

extensive analysis. It follows from my analysis that Erens seems indebted to the 

French prose poems of Bertrand and Baudelaire. Bertrand’s and Baudelaire’s 

prose poems are relatively short pieces of prose that stand alone and thus do 

not form part of a larger whole. Narratively speaking, they have an open ending. 

This makes them seem like fragments from a larger story or reports of random 

bits of reality. Because of their modest size, varying from a few lines to a few 

pages, they are spared the wide-ranging and exhaustive descriptive art of 

naturalistic prose. In these prose poems, the prose is organized into a poem, that 

is, a compact artistic whole. The page layout may match that of a poem and 

therefore show, for example, a lot of white and relatively many paragraphs. The 

text is not tied to a theme. The vocabulary may be personal and in keeping with 

everyday language. By using rhythmical language Bertrand and Baudelaire try to 

imitate the movements in the outer world. The big modern city is their preferred 

setting and it is by no means a paradise. To all these characteristics, which he 

reproduces in his own prose poems, Erens adds entirely unique touches. His 

prose poems are directed towards an objective representation of reality. 
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Therefore, the depiction of emotions is almost always omitted. Erens wants to 

realize a fusion of prose and poetry in short, concentrated sketches, which 

contain the essential lines of events. In addition to enjambments, he adds 

numerous sound effects, including assonances, alliterations and rhymes in a 

periodic alternation of stressed and unstressed syllables. Both his French 

predecessors were very cautious in the use of such prosodic elements in order 

to stay away from the classicist tradition of poetry. In 1893, Erens is the first 

writer by whom a collection of rhythmic prose appears in the Netherlands. The 

contemporary reception shows how innovative the collection is: the Dutch press, 

at best, is rather restrained about it. The collection deviates from the prose of 

the Eighties Movement and is therefore experienced as odd by critics. All the 

more, Dansen en Rhytmen establishes Erens’ name among his peers as a 

frontrunner and a ‘champion of new ideas’.      

 Chapter ten offers the conclusions resulting from this study. To make clear 

which elements in Erens’ self-fashioning I derive from which sources, I divide the 

sources as to the groups to which they belong in a subparagraph: first the non-

discursive sources in one group, then the discursive sources in a second group. I 

contrast both cases of self-fashioning with the people he joins and the 

circumstances in which Erens finds himself, first in Paris, then in Amsterdam. I 

draw my final conclusions in the third paragraph. All conclusions are condensed 

in the above summary. 

The image Frans Erens presents of himself is that of an ambitious student who 

succeeds in quickly making a name for himself in the progressive artistic circles 

in two capital cities. It is a success story that cannot be played down, unlike the 

later Erens would do in one of his manuscripts where he reduces it to ‘chance, 

mere chance! Not my own merit’. That is selling short his younger self. As this 

book shows, his successes in Paris and Amsterdam are very much his own merit. 

(Translated by Vertaalbureau Louvenberg, Heerlen)
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I – Stamboom van de familie Erens vanaf 1717 (naar: Steinen 1999) 

 

Claes Erns X Maria van der Heijden   woonden An ’t Belvauwer 

 

Kinderen Erns-Van der Heijden (*1723-1741): 

1. Petrus Casparus Erens X Anna Maria Tilmens                                                                                                        

2. Joannes Ernst X Maria Radermeker                                                  

3. Matthias Eerens (bekende op pijnbank moord, werd veroordeeld en 

onthoofd te Valkenburg)                                                                                                                 

4. Catharina Erets X Joannes Leijten                                     

5. Anna Gertrudis Erets ongehuwd?                                                                

6. Maria Elisabeth Erens X Joes van der Heijden 

 

Kinderen Ernst-Radermeker (*1757-1778) 

1. Wilhelmus Erens     ongehuwd                                                                               

2. Maria Gertrudis Erets X Joannes Reinerus Römgens                                                                                   

3. Joannes Joseph Erets X Maria Gertrudis Römgens                                                                                                  

4. Nicolaus Erens X Joanna Maria Tilmans                                                                                                                    

5. Maria Elisabeth Eerets † jong?                                                                                                                                

6. Anna Theresia Erens     † jong?                                  

7. Joannes Josef Eernst  X Anna Catharina Frijns                                    

8. Joannes Mathias Erens X Maria Magdalena Kleicker                            

9. Joannes Petrus Erens X Maria Anna Borghans 
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Tak Op de Schans         Tak De Kamp                                                 

Kinderen Erens-Kleicker (*1803-1820)    Kinderen Erens-Borghans (*1809-1825)                                                                                                                                       

1. Anna Maria Erens        Henri Joseph Eerens X Lina Menten                        

X Joannes Matheus Melchers                                                                                                         

2. Jean Pierre Eeretz  ongehuwd      Anna Josepha Eerens ongehuwd                                                

3. Maria Anna Erens                  Marie Josephe Erens X Jean Starren                        

X Jan Michael Beckers                                                                                                                          

4. Marie Catharine J. Erens † jong      Mathias Joseph Erens † jong                              

5. Anne Catharine J. Erens  † jong      Maria Elisabeth Erens † jong                                       

6. Maria Catharina Erens       Maria Anna H. Erens  ongehuwd                            

X Joannes W. Loyson                                                                                                                       

7. Mathias Joseph Erens      † jong      Frans Joseph Erens      pastoor                                       

8. Maria Barbara Erens        Peter Joseph Errens     † jong                         

X Jean G.H. Langohr  

Kind Loyson-Erens (*1848)      Kinderen Erens-Menten (*1857-1872)                  

1. Jan Michel Jacob Loijson               1. M.J.F.P.H. (Frans) Erens X Sofie Bouvy 

X Hortensia Nuchelmans      2. M.F.H. Agnes Erens   † jong 

         3. Hubert Erens               ongehuwd 

         4. Maria Erens X Jules Kesselkaul 

         5. M.F.J. Eugenius Erens ongehuwd                       

                   6. M.E.J.H. (Emile) Erens X Jo Bouvy               

Legenda:        7. J.H.M.J. (Jozef) Erens X Jacoba Lucas1             

X gehuwd met       8. Ernestus M.J.H. Erens redemptorist                     

† overleden        9. M.F.H.J.H. (Frits) Erens X Sabine du                   

* geboren                   Belloy                                                    

      10. H.A.H.J.M. (Hein) Erens  deken te 

             Gulpen

                                                           
1 Kinderen (*1921-1924) F.H.M.J. (José) Erens, ongehuwd gebleven dichter; Miekie Erens, 

röntgenlaborante X Emile Schoenmaeckers, röntgenoloog; Juliette Erens † op dag van 

geboorte. 
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II – Bal Bullier 

 

‘Mijnheer, uw stok!’ 

De stok afgegeven. Een vrouw neemt hem aan en zet hem neer en grijpt weer 

een andere en geeft nummers en zegt die nummers en roept tot nog een ander: 

‘Mijnheer, uw stok!’ Aan het loketje een hand, die neemt en schuift de franken, 

die komen van instekende handen. De trappen af in de zaal, langzaam onder het 

spreidend rusten van de beide oogen over de hoofden der menschen, één voor 

één de trappen af, langzaam af, daarachter weer mannen en vrouwen de 

trappen af, steeds vullend meer en meer de zaal. De muziek straalt en slaat langs 

de moorsche gewelven met een zweepend geknetter van tonen, een hagelend 

gejuich van opstijgende vroolijkheid. En mannen- en vrouwenhoeden bewegen 

en wemelen door de zaal over de houten vloer, die nog grijs plekt1 tusschen de 

groepen stappende broeken en zwaaiende rokken. Hier en daar het gehuppel 

van dansende paren, zich heffend boven de hoofden der wandelaars als de 

borreling op een effen watervlak, zich heffend op de kriebelende en kittelende 

tonen, die bliksemen door de ooren en lichten in de hoofden der golvende massa 

van menschen.         

 Ernstig, plichtmatig en doende zonder amusement blazen in hunne 

instrumenten, voor zich kijkend op hunne bollende wangen, de mannen op de 

kiosk.2 Zij blazen onder den vaag gevoelden dirigeerstok die hoog zwaait in de 

hand van den direkteur. Zij zitten hoog 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 vrouwenhoeden.  

 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 

                                                           
1 die een anders gekleurde – want: grijze – plek vertoont/vormt 
2 verhoging of podium waarop de muzikanten zitten  
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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 

omstanders in en klappen in de handen.      

 Nu komt er een stilstand in den vooruitsleependen gang der menigte en 

hij weer aangemoedigd neemt de panelen van zijn lange gekleede jas en danst 

en flikkert3 in een groote vlucht. 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 golving 

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.4 Vrouwen 

lang in heldere mantels met blonde haren, met lichamen voorspellende zachte 

hooge abdicaties van hun wit vleesch,5 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 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 flikkerende 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 

                                                           
3 maakt danssprongen, vgl. een kuitenflikker slaan: bij het dansen een kruissprong maken  
4 gezichten, die door ontucht of door perverse neigingen zijn aangetast  
5 vrijwillige prijsgevingen, ter beschikkingstellingen van hun lichaam  
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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 trampelen6 kwik7 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 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 wandelaars. 

Hoog in het midden der kleine Franschen stapt langzaam een lange Engelschman 

met goudblonden baard; hij kijkt wezenloos en verbluft en achter 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 te hebben. Aan 

de tafeltjes op de estrades8 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 menschenlijven 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 in een jubelenden 

breeden zang, in een zang van jeugd en kommerloos zwerven en genieten, met 

                                                           
6 trappelen 
7 zeer beweeglijk, vlug 
8 verhogingen  
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de vage eindtonen 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 jeugd. 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 

levenslust.           

 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!’



 

357 
 

III – Een sensatie1 

 

In den kamerhoek welke naar het Noorden heenwees zat dr. Phil. Melchior Quix, 

een lange, zwarte man van 30 jaar, om half twaalf in den nacht voor zijn 

schrijftafel. 2  Zijn venster stond open en de takken van den honderdjarigen 

lindeboom, die bijna tot in het raam reikten, hingen loom en hoog in de dikke, 

warme duisternis. De vlam van de lamp omgeven door het porceleinen scherm, 

stond zacht en belastte den naastbijzijnden bladerenwaaier 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 en 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. Alléén een mug zong klagend in de hoogte van 

de zoldering nu en dan een lied, waarvan men het varieeren der tónen niet kon 

onderscheiden: het scheen één toon, die de stilte weemoedig prikte met een 

wegstervend geluid.        

 Krak!           

 Melchior Quix verschrok. Het 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 

                                                           
1 Erens 1989(b): 84-87. 
2 Bij de keuze van de familienaam van zijn hoofdpersoon en voor diens interesse in het 

verleden kan Erens Christiaan Quix (1773-1844) voor ogen hebben gestaan. Deze uit het 

bij Heerlen gelegen Koningsbeemd afkomstige pater had talrijke geschiedkundige 

geschriften gepubliceerd (Aachen und dessen Umgebungen, 1818; Die Reichsgrafen von 

Schaesberg usw, 1841). Ook was hij in 1840 betrokken bij archeologische opgravingen op 

de Brunssummerheide (Damen 1953: 73-79; Nolten 2014: 171-177).  
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horloge stond stil.         

 Melchior Quix werd onwillig en uit zijn binnenste drong hij den naren 

indruk weg.           

 Daar klopte iets beneden met korte maar regelmatige 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.  

 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 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 
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geest van Johannes Quix.        

 De stilte suisde voort. Hij wachtte; doch alles bleef in strakke rust. 

 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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Toelichting bij de Bijlagen IV tot en met VII 

 

De in de volgende bijlagen opgenomen teksten zijn, met uitzondering van 

‘Charles Baudelaire I en II’ in bijlage VI, niet eerder herdrukt. Ik neem deze op in 

hun oorspronkelijke spelling en interpunctie. Alleen de aanhalingstekens heb ik 

vereenvoudigd. Over het algemeen zijn de teksten rijk aan fouten tegen spelling 

en interpunctie; samen met evidente slordigheden zoals ‘jongelinschap’ en 

‘voorstellin’ zegt hun frequentie behalve over Erens’ beheersing van het 

Nederlands ook iets over de kwaliteit van de eindredactie van de betreffende 

periodieken.           

 Ik voegde voetnoten behoedzaam toe. Erens verwijst graag naar personen 

en boeken die in zijn tijd algemeen bekend waren, maar inmiddels veelal 

vergeten zijn. Napoleon en Petrarca kunnen uiteraard zonder voetnoot toe, 

Sainte-Beuve ook nog, al was het maar dankzij Proust, die zich tegen deze criticus 

keerde. Bij een De Musset of Richepin was ik daar zo zeker niet van. Zij kregen 

een steeds zo beknopt mogelijk gehouden, aan hen gewijde voetnoot.  

 In de toneelbijdragen in bijlage V ervoer ik de noodzaak van voetnoten het 

sterkst. Erens noemt tal van namen van acteurs die de lezer van nu niets meer 

zeggen; zonder noten zouden deze artikelen gebukt gaan onder een nodeloos 

namedropping. Overigens is het mij niet in alle gevallen gelukt tenminste enig 

(biografisch) feit te achterhalen.      

 Erens citeert ook veel Latijnse en Franse spreuken. Die heb ik telkens 

vertaald en waar nodig nader toegelicht. Een vertaling van zijn Franstalige artikel 

over Bredero in La jeune France, opgenomen in bijlage VII, kon achterwege 

blijven door het vergezeld te laten gaan van ‘Een Protest’ uit De Maasbode, 

waarin het artikel al goeddeels in vertaling is opgenomen.
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IV – Naar aanleiding van L’Evangéliste 

 

Parijs, 1 Februari 

Begin Juni van het vorige jaar zag ik bij de opening van het Musée Grévin1 

voorgesteld Alphonse Daudet in gesprek met Francis Magnard;2 de catalogus 

zeide: ‘Magnard onderhoudt zich met Alphonse Daudet over den nieuwsten 

roman, welken deze in den Figaro zal publiceeren.’ ‘Wat zal die nieuwe roman 

zijn? Welk onderwerp zal hij behandelen?’ dacht ik. Bij den schrijver van ‘le 

Nabab’3 was deze vraag moeilijker te beantwoorden, dan bij eenig ander auteur: 

bij anderen weet men vooraf, welk genre zij zullen behandelen, welke typen 

zullen geschetst worden. Daudet geeft ons telkens eene nieuwe figuur: hij heeft 

daarenboven alleen l’apropos: de actualiteit van het onderwerp geeft aan zijne 

romans eene belangrijkheid, ja eene waarde, welke de voortbrengselen der 

hedendaagsche schrijvers totaal of gedeeltelijk missen.    

 Met 6 December zag men als feuilleton in den Figaro een roman getiteld 

‘l’Evangéliste’. Men dacht aan het bijbelsche viertal!4 maar neen! daar staat: 

‘Roman Parisien’. Niemand kwam meer in het geheugen, dat bij de een of andere 

‘flanerie’ hem een briefje in de handen was gestopt door eene fijne ascétische 

schoone, een briefje met vroome spreuken, waarop stond te lezen, dat wij ons 

in Christus moeten vereenigen; dat wat voorheen was, verleden is; waardoor 

men tevens op vergaderingen werd genoodigd in de rue de Bolivar, eene straat 

waar men nooit den voet heeft gezet, zelfs niet is gepasseerd in een ─ omnibus. 

─ Ze zijn drie in getal: de grootmoeder, de moeder en een jong meisje. De 

moeder voorziet in het levensonderhoud door lessen te geven bij schatrijke 

families van den Faubourg St. Germain. De grootmoeder vertelt aan het kind de 

sprookjes en de sagen van het groene Denemarken.     

 Na eenige jaren sterft de oudste der drie en de twee overblijvenden 
                                                           
1 Dit wassenbeeldenmuseum opende te Parijs op 5 juni 1882 en bestaat nog steeds. 
2  Francis Magnard (1837-1894), redacteur, uitgever en chef van het oudste nationale 

Franse dagblad Le Figaro. 
3 Deze roman van Daudet, over ‘Parijse zeden’, verscheen in 1877. 
4 De vier evangelisten Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes; aan elk van hen wordt een 

eigen versie toegeschreven van het evangelie, het levensverhaal van Jezus. Deze 

levensverhalen vertonen sterke overeenkomsten, maar ook enkele onderlinge verschillen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie_volgens_Matte%C3%BCs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie_volgens_Marcus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie_volgens_Lucas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie_volgens_Johannes
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zeggen tot elkaar, opdat de leegte minder groot schijne: ‘aimons-nous bien, ne 

nous quittons jamais’5 en zij herhalen nog eens: Jamais. O! dat ‘jamais’ het moest 

het laatste woord zijn der geschiedenis en zou daar eene andere noodlottige 

toepassing vinden.         

 Het meisje is nu twintig jaren; blond, eene feeëngestalte, eene dier zachte 

smeltende schoonheden zooals ze het Noorden oplevert. Ze is werkzaam en 

ernstig, doch in het diepste van haar gemoed is zij vrouw, geschapen om de 

ideale levensgezellin van een man, haar waardig, te worden.    

 We hebben hier niet te doen met eene dier bleekzuchtige heldinnen, 

zooals ons George Sand 6  in grooten getale heeft geteekend; boven het 

menschelijke verheven en een onbereikbaar ideaal zoekend. Neen! een meisje 

als Elline hebt ge meer gezien, maar ge hebt er misschien geen acht op geslagen. 

Niettemin vat ge voor de Elline van Daudet dadelijk sympathie op en ziedaar de 

kunst van den dichter, van den schilder hij weet ze u zoo voor te stellen, hij weet 

ze u in zulk licht te plaatsen, dat ge onwillekeurig wordt gevangen. Daudet neemt 

altijd een figuur welke ge hebt ontmoet, welke ge zijt voorbij geloopen, doch hij 

is een toovenaar, hij heeft een tooverlantaarn.      

 Doch reeds lang loerde eene der harpijen van het fanatisme op de 

onschuldige duif. Er moest eene groote kracht zijn, om de twee harten van 

moeder en dochter van elkaar te scheuren; en toch, een boekje; eenige spreuken 

in het oor van het meisje geworpen, waren genoeg, om deze misdaad te plegen. 

Gisteren nog was zij geheel en al liefde en vroolijkheid, heden zou zij op één 

teeken naar de barre ijsvelden bij de Esquimaux haar vreemdsoortig evangelie 

gaan verkondigen en hare oude zwakke moeder in armoede en gebrek aan haar 

lot overlaten. Men heeft haar met eene geestelijke morphine bewerkt, welke 

haar gevoelloos zou maken voor alle liefde: ja de liefde tot hare moeder 

beschouwt zij als eene misdaad. Van af dien dag is zij voor altijd voor de oude 

vrouw verloren. Elles ne se sont plus revues…. Jamais!7           

                                                           
5 Laten we elkaar liefhebben, laten we elkaar nooit verlaten. 
6 George Sand, pseudoniem van Amandine L.A. Dupin (1804-1876), Frans schrijfster, wier 

eerste romans vooral gekenmerkt worden door een feministische en romantische inslag 

(Indiana en Valentine, allebei 1832). Zij stond in nauw contact met belangrijke figuren uit 

haar tijd, o.a. met de elders genoemde Alfred de Musset.   
7 Ze hebben elkaar nooit weergezien.... Nooit! 



 

363 
 

Dit proselytisme,8 die scheiding van moeder en kind is geanalyseerd met eene 

onberispelijke logica, welke het hart wringt, een geval zooals ze Charcot,9 aan 

wie deze aandoenlijke bladzijden zijn opgedragen, heeft kunnen waarnemen. 

 Den lezer wordt alleen eene verpoozing gegeven, wanneer de schrijver 

hem op een frisschen zomermorgen eene ‘partie de campagne’10 laat doen in 

een schuitje op de heldere wateren der Seine, naar de woning van Romain. En 

dat hebben we noodig.          

 Elke Parijzenaar voelt die behoefte in den zomer na die koortsachtige 

‘journées parisiennes’ 11  vol stof, vol rumoer, vol vermoeienissen. ‘La 

campagne’12 dat woord herinnert hem aan een geimproviseerd ontbijt op het 

groene gras in een afgelegen schuilhoekje van een bosch bij het gezang der 

nachtigalen, aan een diner in de boomen te Robinson,13 aan vroolijke rijtoeren 

te paard! en dan verdwaalde men, en dan was goede raad duur! ─  

 Ik zal niet verder over den inhoud uitwijden, de lezer kent dien reeds 

nauwkeurig, doch wat hij waarschijnlijk niet kent is het ontstaan, de ‘dessous’ 

van den roman. Daarover heb ik Alphonse Daudet zelf willen spreken. 

 De groote romanschrijver bewoont sedert twee jaren een appartement in 

de Avenue de l’Observatoire: daar werkt hij zonder gestoord te worden door het 

rumoerig leven der groote boulevards. Het uitzicht valt op die heerlijke avenue 

met de klaterende fontein Carpaux aan het uiteinde. Aan het andere einde het 

palais du Luxembourg met zijne alleeën, terrassen en blanke beeldenrijen.  

 Opmerkelijk is, dat de schrijver de handeling van zijn laatsten roman 

grootendeels in de buurt zijner woning laat plaatsgrijpen, in de eenzame rue du 

Val de Grâce, waar de stilte alleen wordt gebroken door zingende studenten op 

weg naar Bullier en het dof gedruisch der rijtuigen en tramways van den 

boulevard St. Michel.         
                                                           
8 (opdringerige) bekeringsijver (Geerts en Den Boon 2004: 2682) 
9  Jean Martin Charcot (1825-1893), Frans neuroloog en psychiater, hoogleraar in de 

pathologische anatomie. Bestudeerde vooral de ziekten van het zenuwstelsel en was één 

van de grondleggers van de moderne leer der hysterie. 
10 picknick 
11 Parijse dagen 
12 het (platte)land  
13 Luttele kilometers buiten Parijs gelegen plaats, waarheen men vanuit de hoofdstad al in 

1846 per trein kon reizen. Ze raakte hierdoor, en door de bosrijke omgeving, in trek als 

bestemming voor uitstapjes. We herinneren ons dat ook Huet er ’s zomers graag verbleef. 
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 Is mijnheer Daudet te huis?       

 Au troisième au dessus de l’entresol,14 is het antwoord der concierge. 

 Door de bonne in den salon binnengelaten, om daar Daudet af te wachten, 

neem ik die korte oogenblikken waar, om een vluchtigen blik te werpen op mijne 

omgeving: Keurige schilderijen in grooten getale, onder anderen een portret van 

Alphonse Daudet in levensgrootte, een kleiner van mevrouw Daudet; naast den 

schoorsteen beiden op ééne schilderij in één boek lezend; een piano, 

guéridons,15 verscheidene bibelots,16 een dozijn leuningstoelen in verschillende 

vormen: in het geheele arrangement erkent men de hand van den kunstenaar. 

Ik verklaar den schrijver het doel van mijn bezoek. ‘Komt U toch hier binnen,’ en 

hij leidt me in zijn werkkabinet waar hij me, tegenover hem, bij een groot 

haardvuur verzoekt plaats te nemen. Onder het rooken eener geurige cigaar 

begin ik mijn vragen te stellen, waarop hij met de grootste voorkomendheid zeer 

uitvoerig antwoord geeft.        

 De godsdienstige secte welke tegenwoordig onder den naam van l’Armée 

du Salut17 in Parijs propaganda zoekt te maken is niet die, welke in den roman 

wordt beschreven; neen, deze is een genootschap, hetwelk niet erkend, niet 

geautoriseerd is, bestaande uit groote personnages, die hun invloed en macht 

aan hunne ontzaggelijke rijkdommen ontleenen. De heer Wolf heeft dit in den 

Figaro verwisseld; de boulevardier welke alleen het uitwendige, de trottoirs kent 

(zoo zei Daudet), heeft daarbij ook het bezoek van den beiden aan den tempel 

van La Villette heel en al verzonnen.       

 Wat echter waar is, is dat Mevrouw Ebsen en hare dochter (ik zal den 

naam niet noemen) werkelijke personen zijn. Ze zijn van duitschen oorsprong. 

Daudet heeft me twee brieven van hen laten zien, welke hij in eene kleine 

portefeuille van zwart marokijn in zijn lessenaar bewaart, zoo ook een gedrukt 

‘livre d’heures’ door Elline in het fransch vertaald. In een dier brieven dankt 

mevrouw Ebsen in roerende termen den schrijver na de lezing van de eerste 

hoofdstukken van den roman.        

 Het tafereel, waar mad. d’Arlot met mad. Ebsen den beroemden advocaat 

                                                           
14 Op de derde verdieping boven de mezzanine. 
15 siertafeltjes 
16 snuisterijen 
17 De Franse benaming voor het in 1865 te Londen als ‘The salvation army’ opgerichte, in 

Nederland heden nog actieve, ‘Leger des Heils’. 
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gaat raadplegen is insgelijks doorleefd. De advocaat is niemand anders, dan de 

groote Lachaud,18 welke overigens een gedienstig man mocht genoemd worden 

door hen die met hem in aanraking zijn gekomen.     

 Ook Lorie met zijne administratieve bakkebaarden, met zijn monocle, 

Daudet kent hem sinds twaalf jaren. Hij was arm, had vijf kinderen welke in 

kisten moesten slapen. De bonne kwam elken dag eten halen voor de kleinen bij 

den schrijver.           

 Hier moet men echter onderscheiden. Mevrouw Ebsen en hare dochter 

hebben in werkelijkheid Lorie nooit gekend: Daudet heeft deze twee verhalen 

op kunstige, of laat ik liever zeggen, meesterlijke wijze saamgevlochten. 

 De ‘beroemde Aussandon’ ook is een fictief personnage, bijgevolg is ook 

de scène in den temple de l’Oratoire19 verzonnen, al moet men erkennen, dat dit 

tafereel een der schoonste en roerendste hoofdstukken is, welke ooit uit 

Daudet’s pen zijn gevloeid.        

 Mevrouw Ebsen heeft sinds negen jaren hare eenige dochter niet 

teruggezien. Enkele malen ontvangt zij uit Zürich waar deze laatste 

gedomicilieerd is, van die koude en korte briefjes welke letterlijk in het boek zijn 

opgenomen: maar zij weet maar al te goed dat zij haar kind niet meer in hare 

armen zal sluiten. Mevrouw de Rotschild, door de lezing van den roman geroerd, 

heeft reeds menige les aan de ongelukkige vrouw bezorgd, waarvan het 

honoraire natuurlijk boven het gewone gaat.      

 Dat de auteur juist heeft getroffen, bewijzen de talrijke brieven welke hij 

in de laatste drie à vier weken heeft ontvangen. ‘Christ se vengera’ en op nog 

dreigender toon, wordt hem door anonyme vrouwenhanden geschreven. ‘J’ai 

fait une œuvre de justice,’ zei me Daudet. En zeker! dit boek met zijne 

hartroerende tafereelen is een welsprekender pleidooi, dan de pleitrede zelfs 

van den grooten Lachaud zou geweest zijn. Na de lezing zal heel Europa, ja zelfs 

heel Amerika zijn ‘schuldig’ uitspreken en het vonnis der publieke opinie zal meer 

invloed hebben dan dat van het paleis van Justitie, waar het vonnis door de vier 

muren zou zijn gesmoord geworden. Het gevaar is ter algemeener kennis 

gebracht en menige familie, menige vader of moeder zal in de toekomst bewaard 

                                                           
18 Charles Lachaud (1817- 9 december 1882), trad op bij alle grote processen van zijn tijd 

(Erens 1933(f): 324). 
19 Deze nabij het Louvre gelegen kerk uit de zeventiende eeuw werd door Napoleon in 

1811 bestemd voor de protestantse eredienst. 
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blijven voor onheilen, zooals ze ons hier worden geschilderd.   

 Zulke scheppingen doen hun auteur eer aan, zij bewijzen niet alleen dat 

hij een geniale menschenkenner is, maar dat hij tevens een edelmoedig hart 

heeft, hetwelk warm klopt voor de lijdende menschheid.       François Erens 

 

Naar aanleiding van L’Evangeliste. (Vervolg en slot.)  

     

             Descend au plus profond de Paris; 

             étudie le dans ses parties les plus secrètes

             et puis écris un roman, dans lequel tu 

             condenseras les observations, que tu auras

              recueillies.20     

     Woorden van Flaubert aan Maxime du Camp.21  

 

Ziehier nog eenige opmerkingen over het tegenwoordig zoo veel besproken 

boek, hetwelk misschien, als geheel, niet voor het glanspunt van Daudet’s 

letterkundige loopbaan mag gehouden worden: dit hebben de critici ons ten 

overvloede verteld, maar, wat bijna allen hebben vergeten, is dat zij ons niet 

hebben gewezen op de gedetacheerde passages van l’Evangeliste, van welke 

enkele zonder weêrga zijn, wat keurigheid van vorm en executie aangaat. Men 

kan niets beters doen dan na ééne lezing van het geheel het boek ‘au hasard’22 

open te slaan en te zien op welke passage men valt: dan zal het meestal een 

groot genot zijn om die kostbare juweeltjes elk afzonderlijk eens nauwkeurig te 

bezien zonder op den draad te letten welke ze aan elkander verbindt.        

                                                           
20 Ga naar het diepste deel van Parijs; bestudeer het in zijn meest geheime delen en schrijf 

vervolgens een roman, waarin je de observaties die je hebt verzameld, zult condenseren. 
21 Maxime Du Camp (1822-1894), Frans politiek actief schrijver, journalist en fotograaf. Hij 

was een boezemvriend van Flaubert en publiceerde herinneringen aan zijn omgang met 

hem (Uren met Flaubert). Tegen de Commune van 1871 heeft hij op schrift fel geageerd 

(Thomas 1963: 192). Aan Nederland wijdde hij het reisverslag En Hollande. Lettres à un 

ami (Wiarda 1938: 235).  
22 op goed geluk 
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Zie eens! heeft men ooit onder dichterlijker kleuren een familietafereeltje 

opgehangen, dan dat, hetwelk ons in die eerste bladzijden wordt gegeven? en 

dan het pendant: de moeder en de dochter na den dood der grootmoeder, als 

Eline naar den donkeren hemel staart, als de nacht binnendringt met natte 

windvlagen vermengd, welke het bleeke maanlicht over het bed en de stoelen 

verspreiden, als zij haar blik laat wijden langs de wolken, welke door het 

hemelruim jagen en denkt: deze weg heeft zij ook gevolgd, die weg der wolken 

naar onbekende oorden, naar het land, van waar nooit een reiziger is 

teruggekeerd.          

 De teekening van het portret van den sous-préfet23 is dat niet tintelend 

van levenswaarheid, zoo juist dat ge meent den man gekend te hebben, hem te 

hebben gezien in den een of anderen salon, maar ge hebt vergeten in welke: nog 

ziet ge hem staan bij den schoorsteen, nog ziet ge hem door peroreeren zonder 

iets van zijn holle volzinnen onthouden te hebben, omdat hij praatte zonder iets 

te zeggen.           

 Magnabos, Décorateur, Rue de Sèvres. Deze heeft eigenlijk weinig of niets 

met de handeling te maken: men kon de Magnabos-episode een ‘hors d’oeuvre’ 

noemen, doch mankeert ooit een hors d'oeuvre bij een goed diner?  

 Die fabrikant van lijkredenen is wederom een type, door Daudet het eerst 

geschetst: daarbij is die Magnabos eene celebriteit van de ‘salle de la rue 

d’ornas’. Wie ooit deze soort vergaderingen heeft bijgewoond, zal onmiddellijk 

zeggen: ‘c’est bien cela.’24        

 Madame Magnabos is het, welke de eigenlijke décorateur is en we krijgen 

aldus een voorbeeld van die talrijke ‘ménages parisiens’,25 waar de vrouw het 

hoofdrad in de machine is, terwijl de man slechts zijn naam op het uithangbord 

heeft; want er is op de wereld geen werkzamer vrouw dan de Parisienne.  

 Van af de eenvoudige blanchisseuse26 tot de dame du grand monde, die 

bij den confiseur tegenover de beurs haar schoteltje vanille-ijs in angstige 

spanning goûteert: zij allen bemoeien zich met ‘zaken’.    

 Uit dit alles zien wij, dat de auteur van ‘les rois en exil’27 Parijs grondig kent 

                                                           
23 ondercommissaris (van politie) 
24 Precies zo is het. 
25 Parijse huishoudens  
26 Wasvrouw, die kleren ook doet bleken (blanchir). 
27 Deze roman van Daudet verscheen in 1879. 
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en bestudeerd heeft en dat verkrijgt men niet door eenvoudig langs de 

schitterende magazijnen van den boulevard des Italiens te slenteren, om vijf uur 

bij Bignon28 zijn absinthe te nemen om verder in den avond in het een of andere 

salon in een hoek een conversatie over de laatste verkooping in het hotel 

Drouot29 te entameeren.         

 De heer Wolf is van die idee, meenende dat niemand de wereldstad beter 

kent dan hij zelf.         

 Neen! zoo doorschouwt men niet de stad, welke misschien het meest 

ingewikkelde organisme heeft van alle groote steden, omdat hier in de stad aan 

de Seine de verschillende standen door elkander zijn gevlochten. Deze kennis 

vereischt eene studie van jaren, waarbij men niet moet terugdeinzen voor 

vermoeienissen; zij vordert een verkeer in alle mogelijke kringen, zij vordert 

inspanning, voettoeren door straten, zijstraten en stegen; daarvoor moet men 

binnendringen in menigen schuilhoek, om de verschillende parijsche situaties op 

heeter daad te betrappen, om als een commissaris van politie onmiddelijk 

proces verbaal te kunnen opmaken.       

 Zoo vergadert, zoo delft Daudet zijn grondstof uit de diepten van de groote 

stad, en deze stof zal hij bewerken met zijn bijtel en wij zien uit deze ruwe en 

onsamenhangende gegevens weldra een harmonisch geheel ontstaan, glansrijk 

en onvoltooid in alle zijne deelen met weemoedig licht overgoten, doch dat licht 

is zacht als dat der opkomende maan.      

 Let hierbij op de eenvoudige wijze, waarop de schrijver u weet te 

interesseeren: door tafereelen uit het dagelijksche leven in enkele trekken 

geschetst, met lichtpunten zooals hij ze alleen weet te geven, waarvan men het 

geheim vóór zijn optreden niet kende en welke niet na te volgen zijn. Heeft men 

ooit het licht van Rembrandt kunnen weergeven? Het geheimzinnige geel van de 

Nachtwacht is eenig in de geschiedenis der schilderkunst.    

 Het is bekend, dat sedert eenigen tijd talrijke jonge en oude engelsche 

dames hun vaderland en het continent met romans overstroomen, waarin ze het 

dagelijksche leven zoeken te schetsen, doch, daar aan deze pseudo-

muzenkinderen meestal het dichterlijk talent ontbreekt, missen hunne 

                                                           
28 Bignon was in de volksmond de naam van het Café Riche te Parijs, een verwijzing naar 

eigenaar Louis Bignon (1816-1906). Het gold als hét restaurant voor de society en blonk 

uit op het vlak van (keuken)hygiëne. 
29 een groot veilinghuis in Parijs 
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producten alle letterkundige waarde en lijken hunne verhalen veel op het 

gezanik van eerzame ‘kaffeeschwestern’.30 Het is nu eenmaal mode, dat jonge 

meisjes van goeden huize in Engeland romans schrijven, zooals het in Frankrijk 

bij de vrouwelijke spes patriae gebruikelijk is, dat ze zich aan de schilderkunst 

wijdt.            

 Ten slotte nog eenige korte bijzonderheden over de wijze van werken van 

den meester: Van de eene of andere soirée, vergadering of wandeling in zijne 

woning teruggekeerd, neemt hij een carnet en teekent in korte trekken eene 

situatie of een persoon, welke hij zooeven gezien heeft: zoo doet hij dagelijks 

totdat zijn carnet vol is, dan neemt hij een nieuw en sluit het andere in zijn 

lessenaar. Begint hij een werk dan neemt hij deze ‘carnets’ ter hand en kiest uit 

deze grondstoffen, wat hem te pas komt. Hij schrijft ‘au recto’ en zijne 

voortreffelijke gade, de schrijfster van: Impressions de nature et d’art31 schrijft 

over het zelfde onderwerp ‘au verso’ totdat de roman voltooid is; dan neemt hij 

wat hem goeddunkt uit de idées van haar en aldus ontstaan de boeiende 

romans, welke de litterarische wereld in vervoering brengen. Doch, en dit is niet 

te vergeten, het beste is van zijne hand; dit is zeker, hij is de schepper, en alle 

galanterie op zijde, niet zijne echtgenoote: zij geeft slechts eene sierlijke 

wending aan het eene of andere takje van de prachtige plant, doch hij is de 

bloemist. Van haar is overigens deze voortreffelijke gedachte: On ne peut vivre 

longtemps ensemble sans se ressembler. Tout contact est un échange. 32  Als 

curiositeit deel ik nog het volgende mêe:      

 Daudet sprekende over de wijze, waarop de mannen der hedendaagsche 

politiek somtijds een homme de lettres beschouwen, vertelde me het volgende 

staaltje: Kort na den dood van Gambetta33 was hij in een salon en onderhield 

                                                           
30 koffieleutende kletstantes 
31 Julia Daudet-Allard (1844-1940). Het door Erens genoemde boek verscheen in 1879. 

Over deze wijze van samenwerking verhaalt Daudet 1994: 1163, 1164.  
32 Men kan niet lang samen leven zonder op elkaar te (gaan) lijken. Elk contact is een 

uitwisseling. 
33  Léon Michel Gambetta (1838-1882), Frans staatsman, voerde als advocaat en als 

republikeins afgevaardigde strijd tegen het Tweede Keizerrijk. In november 1881 kon hij 

zijn eigen regering vormen, die echter al in januari 1882 ten val kwam. Erens volgde zowel 

in Minerva als in De Limburger Courier de turbulente politieke ontwikkelingen rondom de 

man op de voet en liet zijn sympathie voor hem daarin doorschemeren. 
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zich met Floquet34 en zeide hij schertsende, wijzende op zijn oog, waarin hij een 

monocle draagt, ‘ik heb in dit oog een klein hoekje, waardoor ik alles zie, wat 

naast me gebeurt’; toen vroeg een bekend politicus, welke met een collega in 

een anderen hoek van den salon in gesprek was: ‘wie is dat?’ wijzende op den 

schrijver van den ‘Nabab’. ‘Alphonse Daudet’ antwoordde de andere, met 

minachting de schouders ophalende.                       François Erens

                                                           
34 Charles Floquet (1828-1896), Frans politicus. Nam deel aan de revolutie van 1870 en 

werd in 1888 premier van een radicaal kabinet, waarin hij tevens de rol van minister van 

Binnenlandse Zaken op zich nam. 
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V – Als Lazarillo in De Portefeuille 

 

TOONEEL.1 

Dramatische Kroniek. 

De voorstelling van Vrijdag 6 Maart mag wel een bewijs heeten van het nut eener 

inrichting als de Tooneelschool. Men leert den boom aan zijn vruchten kennen; 

de goede uitslag doet besluiten tot de deugdelijkheid der pogingen. Niet te 

vergeefs dus werkt eene inrichting als deze en zoo men al moge beweren, dat de 

school geen genieën schept, zij vormt ze en schept in elk geval utilités,2 welke 

noodzakelijk zijn tot het welslagen van het ensemble. Hebben de Meiningers niet 

bewezen, dat men door de zwaarte over het geheele gezelschap regelmatig te 

verdeelen er toe komt iets schoons tot stand te brengen.3 De talrijke kransen bij 

het einde van dezen genotrijken avond aan de oud-leerlingen der school, welke 

zich zoo schitterend van hunne taak hadden gekweten, aangeboden, waren niet 

alleen de uitdrukking der geestdrift, maar tevens eene welverdiende hulde aan 

de vlijt en het talent der jeugdige schare kunstenaars.     

 Het eerste nummer van het programma bevatte: ‘Zijn meisje komt uit’ het 

welbekende toneelspel van Mr. P. Brooshooft.4 Het stuk is genoeg bekend dan 

dat ik er hier nog over zou uitweiden. Eene bijzonderheid slechts. De dialoog 

moge zeer levendig wezen (dit is de hoofdverdienste van het stuk) de schetsen 

                                                           
1 De Portefeuille, Nieuwe Kunst- en Letterbode, Zaterdag 14 Maart 1885, VIe Jaargang, No. 

50, 453-455. 
2 utiliteiten, een term uit de toneelwereld die duidt op spelers die in allerlei kleine rollen 

kunnen worden ingezet 
3 Het Meininger Hoftheater, zeer populair en op tournee langs 38 Europese steden in de 

jaren 1874 tot 1890, droeg bij aan een vernieuwing van het Europese theaterwezen. Het 

gezelschap gaf jong talent de ruimte. In Nederland werden voorstellingen verzorgd in 

Amsterdam en Rotterdam. 
4 Pieter Brooshooft (1845-1921), van wie Erens voor De Portefeuille ook Lina Blond zou 

bekijken en recenseren, begon zijn rechtenstudie in Leiden en werd na zijn studie in Parijs 

te hebben vervolgd als hoofdredacteur van de Semarangsche Courant een welgesteld heer 

in Nederlands-Indië. Met het boek Dissolving Views (1875), bedoeld om het 

studentenleven van zijn tijd weer te geven, zocht hij Kneppelhouts Studenten-Typen te 

evenaren, wat hem echter, volgens Erens, niet echt lukte (Erens 1989: 211, 417). 
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van het Indische leven zeer juist zijn, niettegenstaande deze zich tot enkele 

opmerkingen bepalen, het geheel is een zonderling samenraapsel van 

heterogene bestanddeelen, welke niet naast elkaar geplaatst, maar door elkaar 

gevlochten en gemengd zijn, zoodat de eindindruk niet bevredigend kan heeten. 

Wanneer Freule Stuart in tranen zwemt over het lot van haren misschien voor 

altoos ongelukkigen beminde,5 komt de geneesheer aan haar, let wel aan haar 

zelve, zijne theorieën over de feilbaarheid der Indische wetenschap 

verkondigen. Zoo deze stuitende inmenging aan de werkelijkheid 

beantwoordde, zou men ze zich laten welgevallen uit eerbied voor het 

onmeêdoogende der feiten, doch de schrijver heeft ons eene karricatuur van 

een doctor, dus een eigen hersenproduct gegeven en is bijgevolg niet meer vrij 

in zijn procédés en mogen wij, publiek, hem in dit geval van ongemanierdheid 

beschuldigen. Het is waar in de Noordsche litteratuur zijn de mengsels van het 

groteske met het verhevene menigvuldig, gaat het triviale met het fijn teedere 

dikwijls hand in hand, doch de overgangen zijn bij de groote dichters steeds 

behendig aangebracht.         

 Verder heeft Mr. Brooshooft zich de taak gemakkelijker gemaakt door de 

overwinning in het duel te geven aan Jolly; wanneer Holtzius de sterkere was 

geweest zou de dichter met meer moeielijkheden te kampen hebben gehad, 

maar zou zijne overwinning glorievoller zijn uitgevallen. Dit alles neemt echter 

niet weg dat wij met gretigheid verlangen naar eene tweede dramatische proeve 

van zijn hand, daar de eerste stellig veelbelovend was. Mevrouw Rössing speelde 

onberispelijk, in fijnheid der vertolking en keurigheid van bewegingen muntte zij 

boven alles uit, men ziet, dat zij kunstenares is in geheel hare ziel; hare kunst is 

in elk geval geene doorzichtige oppervlakte waardoor men de leegte van haar 

                                                           
5 De geliefde verliest – tijdelijk, naar zal blijken – zijn gezichtsvermogen. 
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gevoel kan bespieden.6 Eenigszins stijf was het optreden van den heer Schwab;7 

slechts wanneer hij aan mevrouw Goedhart zijne verdenkingen over fr. Stuart 

zoekt te motiveeren was hij gelukkig. Op Schulze8 valt niets aan te merken dat is 

volkomen. Ik weet niet of ik mej. Welman9 een compliment maak, zoo ik zeg, dat 

mij het al te jeugdige in haar voorkomen een weinig hinderde. Ten slotte Mej. 

Lorjé. 10  Zij heeft ons het getrouwe beeld gegeven van een nufferig, aardig, 

vervelend, onbeteekenend Hollandsch meisje: daartoe zal eene buitenlandsche 

actrice, mocht het stuk in den vreemde worden gespeeld, nooit in staat zijn. 

 ‘Betsy’ scène uit ‘School’ uit het Engelsch overgezet door mej. Godoy;11 

voorgedragen door de vertaalster. Dit juweeltje uit den vreemde was behendig 

in Hollandsch taalgoud gevat. De stem van juffr. Godoy was verre van schel te 

zijn dien avond: de mimiek liet weinig te wenschen over. Doch juweeltjes 

moeten van nabij gezien worden: het stukje was meer geschikt voor een 

familiekring dan voor een schouwburg. * Waarom Betsy hier met een lange 

boezelaar voor, een kind van 12 jaar moest voorstellen, zal niemand, die ‘School’ 

kent begrijpen. Het is een zeer ‘voorlijk’ meisje van 15 of 16 jaar en in een 

                                                           
6  Johanna Cornelia Sophia (Anna) Sablairolles (1861-1945) bezoekt zodra die wordt 

opgericht in 1874 en daarmee vanaf haar dertiende de toneelschool in Amsterdam. Vier 

van haar tantes zijn dan al toneelspeelster. Ze huwt in 1882 de toneelcriticus en -historicus 

Johan Herman Rössing en is later ook actief als publiciste van eigen novellen en uit het 

Frans en Duits vertaalde romans. Omdat ze klein van stuk is, zal ze nooit heldinnerollen en 

tragische rollen spelen, overigens ook omdat haar stem daartoe niet geschikt wordt 

geacht. Erens zal haar in zijn hoedanigheid van toneelrecensent in verschillende rollen aan 

het werk zien. Mendes da Costa draagt zijn succesvolle éénakter Thuis gebleven aan haar 

op. 
7 Herman(n) Schwab (1861-1951), te Amsterdam geboren als zoon van Beierse ouders, 

debuteert in 1882 en is later ook actief als regisseur. 
8  Cornelis Johannes Schulze (1860-1918) zou veertig jaar in dienst blijven van Het 

Nederlandsche Tooneel en vooral komische rollen vertolken. 
9 Wilhelmina Welman (1862-1940), die in 1887 in het huwelijk zal treden met de eerder 

genoemde Herman(n) Schwab. In 1920 treedt ze op in de door Theo Frenkel geregisseerde 

speelfilms Geeft ons kracht en Helleveeg. 
10  Marie Lorjé (1863-1916), dochter van een acteursechtpaar, debuteerde op 7-jarige 

leeftijd. Ze huwt in 1897 en neemt dan afscheid van het toneel, waar zij vooral komische 

rollen vertolkte.  
11 De in Mexico geboren Adèle Josephine Godoy (1863-1918), polyglot, vertaalster, vanaf 

1905 lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.  
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costuum voor dien leeftijd wordt het in ‘the Princess’ te London ook steeds 

gespeeld. RED.          

 De balconscène uit Romeo en Julia boeide het publiek zeer: daartoe droeg 

zeker veel bij het romantische der situatie waarboven de genius van Shakespeare 

zweefde.           

 Mej. Bos’12 opvatting van Julia was niet slecht, hare taal was niettemin 

soms eentonig. Zoo ik me echter niet vergis dan heeft deze jeugdige actrice van 

het Nederlandsche tooneel eene schoone toekomst. Ditzelfde kan men 

misschien ook beweren van mej. Jetje Roos13 welke als Hortense in ‘Eene dienst 

aan mijn vriend Blanchard’ zeer voldeed. In dit laatste stukje ontvouwde Schulze 

eene nieuwe zijde van zijn rijk geplooid talent. Hij is waarschijnlijk een acteur, 

welken wij aan het buitenland mogen voorstellen op voorwaarde niettemin, dat 

wanneer wij dit doen aan een Franschman, hij niet meer zegge coute qui (sic) 

coûte.          

 Niemand had dien avond meer reden om tevreden en trotsch te wezen 

dan mevr, Kleine;14 zoo iets goeds door de leerlingen is geleverd zoo hebben wij 

dat ten slotte toch te danken aan de uitstekende meesteres. Wij misten 

ongaarne bij deze gelegenheid de dames Poolman (mevr Heneveld) 15  en 

Bourette,16 welke voor goed het tooneel hebben vaarwel gezegd. –   

                                                           
12 Sophie Bos (1864-1900), Nederlandse actrice en voordrachtskunstenares. 
13 Juliëtte Roos (1865-1957), debuteerde net als Marie Lorjé reeds als 7-jarige. Is van 1890 

tot 1902 gehuwd met de kunstschilder en violist Gerard Mulder. Huwt andermaal en heet 

vanaf dan Van Amerom-Roos. Ze blijft toneelspelen tot in 1937 zodat de door Erens 

voorziene ‘schoone toekomst’ een juiste inschatting mag heten. 
14 Maria Johanna Kleine-Gartman (1818-1885), telg van een bekende toneelfamilie. Vanaf 

1873 is zij de eerste docente aan de dan opgerichte toneelschool van Amsterdam. Ze gaat 

in het jaar van haar overlijden 1885 als het titelpersonage in Juffrouw Serklaas op 

afscheidstournee langs theaters verspreid over heel Nederland. 
15  Erens verhaspelt de naam van haar echtgenoot, die Hengeveld heette. (An)Tonia 

Poolman huwde deze Martinus Hengeveld in 1883; het paar kreeg twee zoons; zij overleed 

in 1895. 
16 Frederika Wilhelmina (Mientje) Bourette (1861-1928), huwde H.G. Samson. Deze Henri 

Gilius Samson (1856-1921), een medicus, die in de hoofdstad ook bekend stond als 

verzamelaar van schilderijen, was een van de aanwezigen op de eerste vergadering van 

Flanor op 14 juni 1881. In 1895 was hij een van de behandelaars van de drankzuchtige 

Kloos (Mendes da Costa 1925: 502; Meijer 1959: 302; Winkels 1982: 74; →                                    
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 Een geheel andere kunst vertoonde ons de Parkschouwburg:   

 In onze sceptische eeuw zijn drama’s als Menschenhaat en Berouw 

tamelijk onbegrijpelijk.17 Wij zijn te zeer gecompliceerd om den rijkdom van het 

gevoel van menschenhaat alleen aan één ongelukkige toe te schrijven. Om een 

alomvattenden menschenhaat te voorschijn te roepen moeten bij ons 

verschillende machtige factoren hebben meegewerkt. Wij gelooven niet meer 

aan rouwende Magdalena’s (zeker niet wanneer deze met Camelias getooid 

zijn). Daarom laat ons het berouw der gevallen echtgenoote koud, 

niettegenstaande het verdienstelijke spel van mevr. van Westerhoven, 

niettegenstaande het krachtige en beschaafde optreden van Moor. 18  Mej. 

Schepens, de heeren A. van Zuylen en Heesbeen vatten hunne rol op zooals 

Kotzebue het gewenscht zou hebben.      

 Wat Kotzebue echter wenscht, wist hij vaak zelf niet. Mevr. Muller bewijst 

nergens haar berouw en de menschenhater is veeleer menschenvriend. Goethe 

getuigde ook terecht, dat hij bij de voorstelling geen spoor van ‘menschenhaat’ 

had ontdekt, maar wel, dat hij zelf … ‘berouw’ had gevoeld. 

           LAZARILLO 

  

                                                           

← Heijbroek en Voeten 2012: 39, 104; Heijbroek en Schmitz 2014: 92; Janzen en 

Oerlemans 2017: 7, 49, 51, 190, 192, 267, 270-280). 
17 Menschenhaß und Reue (1790) van August von Kotzebue (1761-1819), volgens Van den 

Berg en Couttenier (2009: 125) ‘de absolute topper’ onder de buitenlandse leveranciers 

van toneelstukken in Nederland; van hem werden tussen 1790 en 1813 honderdtwintig 

burgerlijke drama’s vertaald naar het Nederlands. 
18 Louis Moor (1837-1931). In latere jaren ontwikkelde hij zich tot een belangrijk regisseur 

bij het Rotterdamsch Tooneelgezelschap. Hij bleef tot na zijn tachtigste actief. 

https://theaterencyclopedie.nl/wiki/N.V._Het_Rotterdamsch_Tooneelgezelschap
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TOONEEL.19 

Dramatische Kroniek. 

 

Huwbare dochters te hebben is voor een ouderenpaar een zeer twijfelachtig 

voorrecht. De moeiten, de zorgen aangewend om deze kostbare waar aan den 

man te brengen berokkenen aan eene voortreffelijke moeder veel slapelooze 

nachten. De rekeningen der modisten20 krijgen ongewone allonges;21 men moet 

zorgen dat de stoffeering der kamers, der huizen, de toiletten, de diners en 

partijtjes zoveel mogelijk rijkdom en voornaamheid verraden. Ja, zelfs op het 

schoteltje der visitekaartjes moet er worden opgelet dat de crême bovendrijft. 

Er wordt dagen lang over beraadslaagd welke badplaats men zal bezoeken: daar 

zullen de lieve oogjes op vangst uitgaan, daar zullen ze rollen als dobbelsteenen, 

want het spel der oogen is ook een hasardspel; een behendig geworpen blik 

onder de lommerrijke wandelingen, precies onder een bundeltje zonnestralen, 

welke door het donkere groen de bevallige wimpers doen gloeien, beslist soms 

over het heele levensgeluk eener vrouw.      

 Dit thema heeft Abraham Dreyfus22 met veel talent en geest uitgewerkt 

in: L’Institution Ste Catharine, alhier Woensdag 18 Maart opgevoerd onder den 

duidelijken titel Huwbare dochters.       

 In het Odeon heeft het stuk vóór twee jaren vrij veel bijval gevonden. 

 De Hollandsche titel is nog al aanlokkelijk; talrijk was dan ook bij de eerste 

voorstelling het publiek van huwbare dochters en welmeenende moeders, welke 

de hoefijzervormige omtrekken van loges en bovenloges bekransten, daarboven 

was het leeg, de dochter van den arme laat maar al te dikwijls de keus van een 

echtgenoot aan het toeval over of zoekt haar troost buiten het huwelijk.

 Lucien Thimonier, een jongmensch met vermogen uit de provincie, komt 

eene vrouw te Parijs zoeken. Hij maakt door zijn vriend Henri Briel kennis met de 

familie Petitbourg, waar de vader een lid van het Institut, begiftigd is met twee 

                                                           
19 De Portefeuille, Nieuwe Kunst- en Letterbode, Zaterdag 21 Maart 1885(b), VIe Jaargang, 

No. 51, 460. 
20 handelaren in modeartikelen   
21 verlengingen  
22 Abraham Dreyfus (1847-1926), Frans journalist en toneelschrijver.  



 

377 
 

bekoorlijke dochters sans dot.23  De moeder en hare vriendin mevr. Ardouin, 

eene rijpe weduwe, zoeken gedurig naar een geschikten echtgenoot voor Cecile, 

welke de mooiste der twee is. Mevrouw Ardouin doet echter heimelijk pogingen 

om den jongen Thimonier, welke op Cecile verliefd is, voor zich te winnen, 

daardoor bijgestaan door den vader van Lucien, welke tot een huwelijk van zijn 

zoon alléén dan zijne toestemming wil geven, wanneer de uitverkorene 

voortreffelijke huiselijke eigenschappen bezit. Na een langdurigen tegenstand 

van den ouden Thimonier keert de familie Petitbourg uit de nieuwe opgerichte 

badplaats Aiz-en-Champagne onverrichter zake naar Parijs terug. Thimonier 

komt echter tot nadenken, hij erkent in Petitbourg den ouden paleontoloog, een 

braaf man, en komt tot de slotsom dat zoo iemand aan zijne dochters niet anders 

dan edele gevoelens kan nagelaten hebben; hij geeft zijne toestemming tot het 

huwelijk van Lucien met Cecile, terwijl Laura de oudere en meer sympathieke 

dochter hare hand schenkt aan Henri Briel, welke haar oprecht lief heeft en die 

ook om haar zich een duel op den hals heeft gehaald. Dit is het einde. De draden 

van het heele stuk worden in handen gelegd van den geneesheer Sautriot, welke 

in de door hem gevonden en geanalyseerde bronnen van Aiz-en-Champagne de 

bronnen ziet van een onmetelijk fortuin. Hij lokt op handige wijze de families 

daarheen. Hij is de behendige kwakzalver der groote wereld, verkondigt met veel 

ophef zijn theorien over de chemische bestanddeelen der ontdekte fonteinen.

 Er kwamen talrijke geestige tooneeltjes in het stuk, voor welke van juiste 

opmerkings-gave en groot comisch talent getuigen. Jammer dat het publiek niet 

vatbaar voor deze komische toestanden scheen, en ondanks het voortreffelijk 

spel van verschillende artisten zich niet verwaardigde zijne koude handen met 

een geestdrift vol geklap te verwarmen. De onverschilligheid, waarmee dien 

avond het stuk ontvangen werd, zal ook gedeeltelijk hebben gelegen aan het 

sleepende van het derde en vierde bedrijf, waar eenige nuttelooze tooneelen 

zijn ingelascht, die men bij latere opvoering beter zal doen weg te laten. 

 Morin24 als Thimonier was volkomen een Fransch oude heer, Mevrouw de 

Vries als mevrouw Andouin heeft een ware triomph in de kunst behaald: het is 

opmerkelijk hoe hare stem overeenkomt met die van Celine Chaumont, de 

                                                           
23 zonder bruidsschat 
24 Pierre August Morin (1819-1895). Vierde in 1888 zijn 50-jarig acteursjubileum. 
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bekende ster van het Théatre du palais Royal.25  Natuurlijk ongedwongen en 

artistiek was het spel van Mevr. Rössing. 

           LAZARILLO 

  

                                                           
25 Céline Chaumont (1848-1926), Frans operettezangeres, van 1880 tot 1899 verbonden 

aan het door Erens genoemde theater.    
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TOONEEL.26 

Dramatische Kroniek. 

 

Eene nihiliste in Nederland is zeker iets nieuws; eene verwachte dynamiet-

ontploffing, wanneer ten slotte blijkt dat het gevaarlijke bruine handkoffertje 

geen dynamiet bevat maar eene reusachtige bloedroode tournure 27  insluit, 

bestemd niet om huizen te vermorzelen, maar om harten van steen te 

verbrijzelen: dat mag iets nieuws heeten, al is het eene banale en gemakkelijke 

vondst.           

 In een hotel in eene hollandsche provinciestad komt een boerenpaartje de 

eerste huwelijksnacht doorbrengen. De boerin heet ongelukkig Nina Bont en 

wordt gehouden voor Lina Blond, eene dichterlijke vrouw, welke door heel 

Europa het evangelie der vrouwenemancipatie verkondigt, en die juist op 

dezelfde kamers vóór Nina Bont had gelogeerd. Men meent dat Jonas Bont en 

zijn vrouw de letter l niet kunnen uitspreken, en Mr. Brooshooft heeft dus zijn 

heel stukje op de letter l gebaseerd. De vergissingen uit dezen quiproquo 

ontstaan, leidden bij het publiek tot een eindeloozen schaterlach, die zich 

beurtelings naar alle rangen van de zaal verplaatste, een lachstroom, welke wel 

is waar het heele publiek niet in eens aanpakte, maar door zijne hoorbare  

schokken, dan hier dan daar zijne aanwezigheid openbaarde.   

 Mr. Brooshooft heeft ditmaal zijn toehoorders eens ‘voor de mal’ willen 

houden. Zoo men de grap niet ernstig neemt, laat men ze zich welgevallen al kan 

men ook van tijd tot tijd een ‘houd toch op’ niet onderdrukken. Werkelijk, zulke 

gewaagde posse is hier nog nooit gegeven, men mag ze flauw noemen: dat blijkt 

ze te zijn, wanneer men van eene lachbui op het drooge nadenken komt, maar 

‘on a ri on est désarmé.’28 Kom! voor een enkele maal kan het er door. Hij kome 

                                                           
26 De Portefeuille, Nieuwe Kunst- en Letterbode, Zaterdag 28 Maart 1885(c), VIe Jaargang, 

No. 52, 478, 479. 
27 opgevulde drapering om een damesjapon van achteren te doen uitstaan, omstreeks 

1875 in de mode 
28 Men heeft gelachen men is ontwapend. 
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echter geen tweede maal met deze poppenkast.29 Hij is in staat ons iets beters 

te laten zien, en dit stuk zelf geeft er de bewijzen van: die wedstrijd tusschen den 

modernen dichter van poetic nonsense en den brommenden alexandrijnen-

fabrikant was kostelijk, en die 2e kamer’s, slaapkamer zal historisch worden. 

Maar wat heeft de Zaan gedaan om zoo dwaas tot karikatuur te worden 

gemaakt? Toen de eenmansspatie werd uitgevonden, was er aan de Zaan zoo’n 

voorzanger niet te vinden, en waren de burgermeisjes daar beter gekleed dan 

Nina, ook maakten ze geen huwelijksreisjes of gingen in hôtels logeeren. 

Faassen30 gaf laatst ook zoo’n charge.31      

 ‘Onder Schilders’ was een weinig beteekenend stukje met groote 

pretenties, dat, zonderling genoeg hier te Amsterdam, waar de echte 

Amsterdamsche schilderschool nog zóo gevierd wordt, de zegepraal van het 

impressionisme wil teekenen. Het meerendeel der toeschouwers zal de kwestie 

ook wel niet begrepen hebben. Zaakkennis van den schilder spreekt er volkomen 

uit, en als eersteling is het allen lof waardig, maar het tweede moet veel beter 

zijn, zal de heer Kersbergen genoegen van zijn werk hebben.   

 ‘Een lief Weeuwtje’ was zeer goed en genoot een buitengewoon succes. 

Wel had men enkele zinsspelingen op hedendaagsche toestanden, enkele 

trekken in ’t karakter van den vrouwenhater en zelfbewonderaar (verkeerdelijk) 

geschrapt, maar wat er van overbleef was zeer verdienstelijk te pas gebracht, en 

het geheel was eenvoudig, waar en natuurlijk. De hoofdpersoon is allerliefst en 

werd uitmuntend gespeeld, door Mevr. Rössing. Ook de jonge architect, dien de 

heer Schultze, wel wat jong maakte, maar meesterlijk speelde, is vrij goed 

geslaagd, verreweg beter evenwel is de baatzuchtige brom-oom, Kapt. Karbeck, 

die ’t lieve weeuwtje wil beletten te trouwen, en wat ’t spel aangaat, heeft de 

heer Morin alle eer van die rol. De zorgelooze Mevr. van Bergen, met de 

portretten van haar beide mannen in haar oorhangers, heeft aanhoudend doen 

                                                           
29  In Vervlogen jaren bestempelt Erens het daar (ten onrechte of juist opzettelijk, als 

knipoog aan wie bekend is met het stuk?) Nina Blond genoemde stuk als ‘een mal 

komedietje’ (Erens 1989: 211). 
30 Pieter Victor Jacobus Faassen (1833-1907). Hij debuteerde als Franssprekend acteur in 

1850 en ging vier jaar later naar het Nederlandstalige toneel. Daar maakte hij naam als 

schrijver van 22 toneelstukken over het volksleven, waarvan Zwarte Griet (1882) het 

bekendst is. In 1897 verscheen zijn autobiografie Mijn leven. 
31 overdreven, belachelijk makende voorstelling, nochtans zwakker dan een karikatuur 
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lachen en Mevr. de Vries speelde dien ook prachtig. Haar hoed en shawl 

behoorden wat deftiger te zijn, zóo leek ze een baker, terwijl zij een oude 

coquette, die zoo lang mogelijk jong wil zijn, moest voorstellen. De notaris van 

Afelen was een kluchtige type; goed geslaagd, mocht ook heeten de figuur van 

Josine Andlau, welke zeer verdienstelijk door Mej. van Bie32 werd weergegeven.

 De artisten in casu de heer Clous33 en juffr. van Biene, vonden goed ons 

plotseling het engagement van Josine en den notaris bekend te maken, de 

auteur heeft daarvan niets gezegd, en wegens het geheel ongemotiveerde dier 

handeling is ’t wenschelijk, dat dit engagement Maandag blijke niet te bestaan ’t 

Kan immers een praatje geweest zijn.       

 P.S.  De voorstelling van de eerste minarijen van Richelieu in de 

Variétés,34 was een ware triomph voor Mej. Roos; ik behoud mij voor in een 

volgend nummer er over te spreken, in hoeverre die gewettigd was. 

 Hierbij vestig ik tevens de aandacht der Portefeuille-lezers op de 

aanstaande opvoering van ‘Het Moortje’: ongetwijfeld eene belangrijke 

gebeurtenis in de geschiedenis van ons nationaal tooneel. 35  Allons au petit 

Maure, qui n’est pas mort encore.36    LAZARILLO 

 

  

                                                           
32 Sophie Pauwels-Van Biene (1852-1907). 
33 Kees Clous (1851-1915). 
34 De Salon des Variétés, Amstelstraat 5-7 (Prick 1997: 337). 
35 Bedoeld wordt Moortje van G.A. Bredero. Daar was vooraf veel om te doen. Men achtte 

de tekst scabreus en wilde liever De Spaanse Brabander opvoeren. Van der Goes zette zich 

echter als lid van het organisatiecomité van de nationale Brederoherdenking succesvol in 

voor een opvoering van Moortje. De voorstelling had plaats in Felix Meritis (Janzen en 

Oerlemans 2017: 120). 
36 Laten we naar de kleine Moor gaan, die nog niet dood is. 
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TOONEEL.37 

 

Mej. Jetje Roos mag men gerust ‘l’enfant chéri’ van het Amsterdamsche publiek 

heeten38            

 Dit bewees het enthousiasme hetwelk bij hare benefietvoorstelling 

heerschte; eene geestdrift die zich in onophoudende bravo’s lucht gaf en het 

tooneel der Variétés in een bloemenperk veranderde, waar zij als de schoonste 

roos door de streelende zephirs der luide loftuigingen bewogen, dankend boog.

 ‘De eerste Minnarijen van Richelieu’ 39  mag echter een last heeten, te 

zwaar voor de bladen harer tengere schouders, al heeft ze zich goed van hare 

taak gekweten. Toch loopt een ‘enfant chéri’40 groot gevaar een ‘enfant gaté’41 

te worden. Daarom veroorloof ik me hier Mej. Roos den raad te geven, zich 

zooveel mogelijk boven het gejuich der menigte te houden, steeds te streven 

naar hooger te vluchten, om wanneer de wierook der aanbidders naar haar 

opstijgt, vrij van bedwelming te blijven; slechts boven de wolken is onbeperkte 

vrijheid.42 Op deze voorwaarde alléén kan de lof van het publiek haar goed doen, 

haar steunen en haar beletten den moed te laten zinken, wanneer er eens 

reactie zou komen, zooals we dat onlangs bij eene schitterende artiste hebben 

gezien. Dan zullen we niet twijfelen of voor haar is eene schoone plaats op de 

planken bereid; dan zal ze bloeien en bestand zijn tegen de wisselingen der 

tooneelatmospheer, zij deze ook bezwangerd met de bravo’s der goedkeuring of 

het gesis der vijandige stemming.     LAZARILLO 

 

                                                           
37 De Portefeuille, Kunst- en Letterbode, Zaterdag 4 April 1885(d), VIIe Jaargang, No. 1, 14. 
38 Inderdaad was Juliëtte Roos in haar jeugd een gevierde theaterster. Na haar huwelijk 

verdween ze geruime tijd van het toneel, maar ze keerde op gevorderde leeftijd in de jaren 

twintig terug onder regie van Willem Royaards. 
39 Een uit het Frans vertaald vaudeville stuk in twee bedrijven. 
40 een geliefd kind 
41 een bedorven, verwend kind 
42 Een vergelijkbare raad gaf Erens zijn acterende vriendin Jacqueline (Royaards-)Sandberg 

in 1898: ‘Wat een naïviteit b.v. van veel artiesten, die tijgen, de een na de ander, naar de 

aureool, die zich even veel verwijdert als zij haar menen te naderen’ (Royaards-Sandberg 

1981: 447). 
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TOONEEL.43 

 

De opvoeringen van ‘De jonge Hertog’ oefenen naar het schijnt nog maar weinig 

aantrekkingskracht, op het Amsterdamsch publiek uit: de groote belangstelling 

welke voor deze operette44 heerschte, schijnt nu eindelijk te verslappen; en toch 

de Jonge Hertog moge reeds niet meer jong zijn (ik bedoel het stuk), Mevrouw 

Buderman45 ontlokt aan hare kunst steeds immer jeugdige melodieën, zij heeft 

daarbij het voorrecht dat zij met mej. Grader46 (Grand théatre) deelt, de meest 

aangename stem te bezitten welke ons van gene zijde van het voetlicht 

tegenklinkt, ook spreekt Mevrouw Buderman hare moedertaal zoo zuiver dat 

menigeen naar Frascati47 mag gaan om een cursus van Hollandsche uitspraak bij 

te wonen, zoo hij het nuttige met het aangename wil vereenigen. In de eerste 

twee bedrijven gaf ons de heer Kreeft48 een koddigen Frimousse te zien, in het 

derde viel hij een weinig uit zijne rol, doordat hij zijn lachwekkende houding 

verliet en zich te veel met de militairen identificeerde. De heer Doré was een 

volmaakte de Montlandry. Bij het figureerend damespersoneel ware iets meer 

ernst gewenscht.          

 De Groot-Mogol is in aantocht en zal tegen half Mei op de planken 

verschijnen: wij wenschen, dat hij lang bij ons te gast moge blijven: de heer Prot49 

heeft de gewoonte zijne gasten vorstelijk te herbergen.    

          LAZARILLO 

  

                                                           
43 De Portefeuille, Kunst- en Letterbode, Zaterdag 25 April 1885(e), VIIe Jaargang, No. 4, 

66. 
44 Le petit duc (1877) van de Parijse componist Charles Lecocq (1832-1918). 
45 Mina Buderman-van Dijk (1852-1933), Nederlandse operettezangeres, dochter van een 

acteursechtpaar, autodidact. 
46 De actrice Marie Grader (1863-1928). 
47 Een in 1824 geopend theater in de Amsterdamse Nes dat heden nog steeds bestaat. 
48 Bart Kreeft (1854-1933), Nederlandse acteur, opera- en operettezanger (Prick 1997: 

567). 
49  Gustave Prot (1850-1913), eigenaar van het aan de Plantage Middenlaan gelegen 

theater Frascati, tevens decorontwerper (Prick 1997: 337). 
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TOONEEL.50 

Dramatische Kroniek. 

 

Het was een minder gelukkig denkbeeld van den heer De la Mar 51  het 

hollandsche element bij Waterloo te laten vertegenwoordigen door een 

sluipmoordenaar. En wanneer het stuk besluit met de apotheose van dien man 

en zijne beminde, eene wakkere marketenster, en men ons op den voorgrond 

van het tooneel den veroveraar in zijn val toont, terwijl op den achtergrond het 

zonnetje der vrijheid boven het hoofd van den als Italiaanschen bandiet 

uitgedosten Hollander komt gloren, bepaald zich al onze belangstelling bij den 

zinkenden kolossus. De toeschouwers blijven overigens vrij kalm bij die 

zoogenaamde vaderlandslievende vertooning.     

 Militaire spektakelstukken, welke de eene of andere bladzijde uit de 

geschiedenis illustreeren, werken ongetwijfeld weldadig op het publiek. Wij 

moeten herinnerd worden aan groote tijden zooals de jaren van het begin onzer 

eeuw, toen één man zijne legers van honderdduizenden door Europa wierp als 

dobbelsteenen. Die avonturier, waarnaast de huidige Duitsche kanselier 52 

slechts een burgerman mag heeten, op het tooneel te zien, met de herinnering 

de leemten en fouten van de opvoering aan te vullen of te verbeteren, kan een 

genot worden, al zal dit ook geen kunstgenot zijn. Gelukkig krijgen wij ook geen 

ballet te aanschouwen en wordt de indruk door de voorstellin en eigen 

overweging teweeggebracht, niet bedorven door ‘la banalité de la femme.’ 

 Veel beter dan in den Parkschouwburg hadden we in het Paleis voor 

Volksvlijt eenige tafereelen, waarvan die welke slechts aangegeven werden en 

den achtergrond lieten raden het best voldeden. Zoo staat de keizer met een 

paar soldaten alléén op het tooneel bij zijn kanonnen en observeert door een 

veldkijker de operaties der verschillende legers; men hoort als uit de verte de 

kanonschoten, onophoudelijk maar regelmatig dreunende: den polsslag van het 

gevecht: daarbij klinkt een haastig tromgeroffel, door welk geluid men zich den 

                                                           
50 De Portefeuille, Kunst- en Letterbode, Zaterdag 9 Mei 1885(f), VIIe Jaargang, No. 6, 97, 

98. 
51 Charles de la Mar (1845-1908), van wiens zes kinderen er vijf ook zouden gaan acteren. 
52 Otto von Bismarck (1815-1898), kanselier van 1871 tot 1890. 
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aanval en andere operaties een oogenblik voor den geest roept met behulp van 

vroegere herinneringen uit Thiers, en het bezoek zelf van de plek waar de droom 

van de veroveraar voor goed werd vernietigd; waar het laatste bedrijf eindigde 

van de schoonste tragedie, welke de geschiedenis oplevert.    

 Het is steeds gevaarlijk een slag op de planken voor te stellen, men ziet de 

talrijke voorzorgsmaatregelen, welke ieder heeft bedacht, om zijn vijand neer te 

sabelen zonder hem een blauw oog te bezorgen; zoo zal men beter doen bij het 

ophalen van het scherm een slagveld met lijken en stervenden bedekt te 

ontblooten; de klip van het belachelijke wordt daardoor lichter vermeden: aan 

de verbeelding van den toeschouwer zij het overgelaten het voorafgaande 

gevecht aan te vullen. Door Parijsche schouwburgen wordt deze methode bij 

voorkeur aangewend en zoo ik meen niet ten onrechte. Eene enkele 

onhandigheid in de mise en scène is genoeg om het heele stuk te doen vallen. 

Het is zoo jammer, dat zelfs onze eerste schouwburg zich aan deze fout somtijds 

schuldig maakt: wanneer b.v. de gondel in ‘den Koopman van Venetie’ plotseling 

niet meer wil voortgaan, zooals blijkbaar de bedoeling was, maar blijft steken, 

vervliegt plotseling de indruk door de overigens uitmuntende decoraties 

teweeggebracht, en valt het tooneel, dat indruk moest maken in het water. 

                  LAZARILLO 
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TOONEEL.53 

Dramatische Kroniek. 

 

De Groot-Mogol. 

 

Hij die in Frascati den Groot Mogol54 wil gaan zien, zorge dat hij de ouverture 

niet misse. Deze muziek zoowel als die van het geheele stuk zijn doorwrochte 

compositiën; ja men zou misschien kunnen zeggen, dat op vele plaatsen de 

muziekstijl meer voor eene groote opera dan voor een operette past.  

 De inhoud van het stuk is als volgt:      

 Joseph Joquelet, dentiste de Paris,55 heeft zich met zijn zuster Irma te Delhi 

gevestigd, doch de Oosterlingen hebben een goed gebit en de zaken gaan slecht. 

Irma wordt nu slangenbezweerster. Een Engelschman, de kapitein Crackson, 

raakt op haar verliefd, doch de jonge Française wil niets van den Engelschen 

boonenstaak weten. Zij is reeds gewond in het hart door den blik van een 

jonkman, welke later te midden van zijn hofstoet zich als den Groot Mogol doet 

kennen. De jonge prinses Bengaline, Nicolaas de grootvizier en Crackson 

spannen samen om dit huwelijk te verhinderen. De prinses wil zelve den troon 

bestijgen aan de zijde van Mignapour den Groot Mogol. Deze draagt een witten 

collier, mocht dit sieraad van kleur veranderen en zwart worden, zoo verliest 

Mignapour volgens een oude traditie zijne kroon. De sluwe Bengaline weet dit 

echter te bewerken door eenvoudig den witten weg te nemen en er een zwarten 

voor in de plaats te stellen. Zij hoopt Mignapour in het rozenboschje te treffen, 

waar deze naar zij meent met Irma heeft afgesproken, maar ontdekt later, dat 

zij Crackson voor Mignapour heeft aangezien; de Engelschman had namelijk om 

bij Irma de plaats van Mignapour te vervullen dezen een opiumdrankje 

ingegeven, en was zelf rozen gaan plukken om middernacht; doch daar het 

                                                           
53 De Portefeuille, Kunst- en Letterbode, Zaterdag 16 Mei 1885(g), VIIe Jaargang, No. 7, 

113, 114. 
54 Le Grand Mogol (1877), opéra comique van de Franse componist Edmond Audran (1842-

1901), die ruim veertig van zulke stukken componeerde. 
55 uit Parijs afkomstige tandarts 
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donker was ziet hij een papaver voor een roos aan.          

 Wegens het verkleuren van den collier wordt Mignapour verbannen en 

zwerft als fakir rond om Irma terug te vinden, waarin hij dan ook slaagt. Hij 

verheft haar tot zijn vrouw en Joquelet tot grootvizier, na Bengaline te hebben 

laten zweren, dat zij hem als man zal nemen, welken ze in het rozenboschje heeft 

ontmoet, hetgeen zij gedaan heeft en daardoor aan Crackson is verbonden 

geworden.           

 De type van den dwazen Engelschman is een oude bekende uit allerlei 

Fransche kluchten en vaudevilles, doch men begint er eindelijk genoeg van te 

hebben, ook in Parijs, waar die goedkope stoplap alleen nog maar gebruikt 

wordt, wanneer het hoogst noodig is, of men niets anders weet te verzinnen. 

Nochtans is deze operette rijk aan komische situaties en niet zozeer aan 

lafheden. Van het welslagen der opvoering komt in de eerste plaats de eer toe 

aan den handigen directeur van de zaal der Middellaan, welke zelf naar Parijs is 

gegaan, om in het Théâtre de la Gaîté56 het stuk tot in de fijnste bijzonderheden 

op te nemen en het ongedeerd naar de Amstelstad te kunnen overbrengen. De 

decoratiën en costumes mogen zeer rijk heeten; zelden is er tot nog toe in 

Frascati zooveel op de mise en scène gelet; ik noem slechts het keurige 

pompadour-costuum, waarin Mevr. Buderman in het tweede bedrijf optreedt; 

het was immers juist de tijd toen de heerschzuchtige maîtresse van Louis XV57 

aan de wereld de mode voorschreef. Het champagne- en ook het slangenlied, bij 

welk karakter zij heel aardig met deze dieren koketteerde, werden zeer goed 

door Mevr. Buderman voorgedragen; daarbij mocht haar spel gedurende den 

geheelen avond uitmuntend heeten. Fijn en beschaafd was de mimiek van den 

heer van Beem:58 ook Mevr. Bouwmeester59 acteerde goed, terwijl ook de heer 

Kelly als Nicolaas zijne rol goed vertolkte. Ik moet hier echter bijvoegen, dat die 
                                                           
56 Dit op Montparnasse aan de rue de la Gaîté 26 gelegen theater opende in 1868 en 

bestaat thans nog. 
57  Jeanne Antoinette Poisson, vanaf 1745 markiezin de Pompadour (1721-1764). Zij 

protegeerde kunstenaars en schrijvers. 
58 De uit Groningen afkomstige Meyer Elias van Beem (1838-1924). Hij blonk uit in het 

spelen van types en in onnozele rollen. 
59 Theo(dora) (Mann-) Bouwmeester (1850-1939), met wie Van Deyssel in 1883 een relatie 

had die door haar zou worden beëindigd toen hij in Parijs verbleef. Als dochter van twee 

toneelspelers debuteerde ze op het podium als 6-jarige; bij haar afscheid in 1926 gold ze 

als de grande dame van het Nederlandse toneel. 
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Frimousse-rollen60 allen op elkaar gelijken, niet moeielijk zijn en wel beneden 

het toch al niet hooge karakter eener operette.     

 Met veel genoegen zagen we hier ook een allerliefst ballet ingelascht, 

dansfiguren, met veel talent en smaak uitgevoerd.    

 Ik zou den heer Prot gaarne in overweging geven om een avond in de week 

uit te kiezen, waarop er in zijn schouwburg niet mag gerookt worden, en dezen 

te bestemmen voor een publiek, hetwelk, vijandig tegen den tabak en zijne 

gevolgen gestemd, steeds het gezellige zaaltje van de Middellaan zal mijden. 

Menigeen zou wel eens graag een goede operette, goed uitgevoerd, willen zien, 

die echter nog liever den kruiddamp trotseert dan een ondoordingbaren walm 

van sigaren van allerlei soort.        

         LAZARILLO

                                                           
60 Het Franse woord frimousse betekent smoeltje of snoetje; het zo genoemde personage 

komt voor in het eerder door Erens/Lazarillo besproken Le petit duc.  
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VI  – Bijdragen aan De Amsterdammer 

 

Eene vergissing.1 

 

De Fransche dichter Maurice Rollinat heeft in 1877 een dichtbundel in het licht 

gezonden, welke ‘Dans les Brandes’ getiteld was. Dit jaar volgde het nieuwe 

bekende werk van denzelfden dichter ‘Les Névroses,’ hetwelk de geheele 

litterarische wereld in opschudding bracht en aan zijn auteur eene europeesche 

vermaardheid bezorgde. Door dit ongehoord succes aangespoord, bezorgde de 

uitgever Charpentier eene nieuwe uitgave van ‘Dans les Brandes.’  

 Nu lezen we in het laatste Gidsnummer het volgende:    

 ‘Maurice Rollinat, wiens eersten toen pas verschenen bundel wij in De Gids 

van April aankondigden treedt thans na weinige maanden reeds met een tweede 

verzameling gedichten te voorschijn…..      

 In ‘Les Névroses’ hadden wij door de woeste fantaisie van den jongen 

dichter hier vonken van het genie zien spatten, maar ons ten slotte ontstemd 

gevoeld door de uitingen van dit kranke brein. ‘Geen betere remedie tegen deze 

ziekelijke aandoeningen’ – schreven wij – ‘dan eenige volle teugen frissche 

onbedorven buitenlucht’. Rollinat zelf schijnt behoefte gevoeld te hebben aan 

zulk een luchtbad. ‘Dans les Brandes’ heet zijn nieuwe dichtbundel.  

 Mij dunkt dit anachronisme behoeft geen verdere toelichting. Is het niet 

kluchtig te vernemen met welk ‘aplomb,’ met welke zelfvoldoening de handige 

recensent op zijn goeden raad, welke hij in April aan zijn vermeende leerling gaf, 

terugziet hoe hij constateert, dat zijne lessen getrouw door Rollinat zijn 

opgevolgd?            

 Ik kan echter verzekeren, (want ik heb het zelf uit ’s dichters mond 

vernomen) dat Rollinat vooreerst nog niet zijn ingeslagen weg zal verlaten ‘Les 

Abimes’2 zoo stelt hij zich voor zijn eerstvolgend boek te noemen.  

 Ik kan verder getuigen, dat de toon, welke ons uit die afgronden zal 

tegenklinken, niet zal overeenstemmen met het gezang van leeuwerik of 

nachtegaal: wij zullen eerder gehuil en knarsetanden vernemen. Dit is hetgeen 

                                                           
1  De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland. Zondag 18 November, nummer 334, 

1883, 4. 
2 De afgronden; De (onpeilbare) diepten. In 1886 zou het, inderdaad, bijna zo luidende, 

maar enkelvoudige: L’Abîme verschijnen. 
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hij wil.             

 Baudelaire noemde zijne gedichten ‘Les Fleurs du Mal. Baudelaire wilde 

het kwaad bezingen; hij heeft de school der ‘poesie du vice’3 gesticht, waaruit 

tot nog toe slechts eenige talentvolle leerlingen zijn voortgesproten. Deze 

menschen zijn oprecht; zij bekennen zich ronduit tot vertegenwoordigers van 

een vervaltijdperk. Zij weten zeer wel, dat de poezie van minder verfijnde, van 

minder bedorven menschen uit het landleven of uit natuurlijke hartstocht 

ontspringt, maar (en hier hebben we de cardo questionis)4 voor de nieuwere 

school bestaat geen ziekelijke toestand. Zoo zegt Bourget5 in zijn laatste werk 

zeer juist:            

 Le mot ‘malsain’ est inexact, si l’on entend par là opposer un état naturel 

et regulier de l’âme, qui serait la santé, à un état corrompu et artificiel, qui serait 

la maladie. Il n’y a pas à proprement parler de maladies du corps, disent les 

médecins; il n’y a que des états psychologiques, funestes ou bienfaisants, 

toujours normaux, si l’on considere le corps humain comme l’appareil où se 

combine une certaine quantité de matière en évolution. Pareillement il n’y a ni 

maladie, ni santé de l’âme, il n’y a que des états psychologiques, au point de vues 

de l’observateur sans metaphysique, car il n’aperçoit dans nos douleurs et dans 

nos facultés, dans nos vertus et dans nos vices, dans nos volitions et dans nos 

renoncements, que des combinaisons, changeantes, mais fatales et partant  

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 poëzie van de ondeugd, de ontucht 
4 de kern van de zaak 
5  Paul Bourget (1852-1935), Frans schrijver, schilderde in zijn succesvolle romans bij 

voorkeur psychologische ontwikkelingen en crises, spelend in aristocratische, 

kosmopolitische kringen. Hij schreef ook invloedrijke essays, waaronder het in dit boek 

besproken ‘Charles Baudelaire’ (1881). 
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normales, soumises aux loi connues de l’association, des idées’.6  

            Amsterdam, 8 November.      

 François Erens                              

 

Charles Baudelaire. 

Les Fleurs du Mal. 

I.7 

 

Zeer zeker zijn in Nederland de bevoegde beoordeelaars der hedendaagsche 

Fransche letteren niet talrijk. Men kent de namen der schrijvers, men heeft 

hunne werken vluchtig gelezen, maar men beproeft niet zich in te wijden in de 

geheimen van taal en stijl; men is weinig op de hoogte van het 

ontwikkelingsproces der volzinnen, welke evenals alle verschijnselen in de 

natuur eene langdurige studie en veel opmerkingsgave vereischen. Hoe is ’t ook 

anders mogelijk? Ons geletterd publiek moet immers op de hoogte zijn 

tegelijkertijd als van de fransche, zoo ook van de duitsche en engelsche 

voortbrengselen op litterarisch terrein. Dit voor taal en stijl. Daarbij komt nog, 

dat andere zeden en andere toestanden de meeste Nederlanders blind doen 

worden voor de geschilderde nuances in het fransche leven, en er soms arresten 

                                                           
6 Het woord ‘ongezond’ is onjuist, als we hiermee een natuurlijke en regelmatige toestand 

van de ziel, die de gezondheid zou zijn, willen stellen tegenover een corrupte en 

kunstmatige toestand, die de ziekte zou zijn. We kunnen niet spreken van ziekten van het 

lichaam, zeggen de artsen; er zijn alleen psychologische toestanden, hetzij fatale hetzij 

heilzame, doch allebei geldend als normaal, als we het menselijk lichaam beschouwen als 

het apparaat waarin een bepaalde hoeveelheid zich ontwikkelende materie samenbalt. 

Evenzo is er geen ziekte noch gezondheid van de ziel, er zijn alleen psychologische 

toestanden, vanuit het oogpunt van de waarnemer zonder metafysica, want hij ziet in onze 

pijnen en vermogens, in onze deugden en ondeugden, in onze wil en verzaking, alleen 

maar combinaties, die veranderen, maar fataal en normaal beginnend, onderworpen aan 

de bekende wetten van de associatie, van de ideeën. 
7 De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland. Zondag 27 April, nummer 357, 1884, 4, 5. 

De (nagenoeg) volledige uiteenzetting over Baudelaire werd herdrukt in: Litteraire 

Wandelingen = Erens 1906, 46-61.  
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à la grosse morbleu8 in couranten of tijdschriften worden gegeven, of dat er zeer 

belangrijke werken slechts ten halve gewaardeerd worden. Zoo ooit, dan is op 

den huidigen dag, door de opkomst van realisme en naturalisme, de fransche 

litteratuur een spiegel van het maatschappelijk en intieme leven. De tijden zijn 

voorbij, dat we met weinig gecompliceerde, zuiver psychologische schilderingen 

te doen hebben, welke als tot het algemeen menschelijke behoorende, 

genoegzaam door iedereen kunnen begrepen worden. Het ‘millieu’, hetwelk 

vroeger bijzaak was, is hoofdzaak geworden. Vergeten we ook niet, dat Frankrijk 

en zijne letteren in een tijdperk van verval verkeeren, waarvan het gevolg is, dat 

de kunst ingewikkelder en rijker wordt; eene bewering welke bij velen niet door 

zal gaan, doch waartegen wij niets beter kunnen doen, dan aan te voeren wat 

Bourget daaromtrent zegt:        

 ‘Si les citoyens d’une décadence sont inférieurs comme ouvriers de la 

grandeur du pays, ne sont ils pas très supérieurs comme artistes de l’intérieur de 

leur âme? S’ils sont malhabiles à l’action privée ou publique, n’est-ce point qu’ils 

sont trop habiles à la pensée solitaire? S’ils sont de mauvais réproducteurs de 

générations futures, n’est-ce point que l’abondance des sensations fines et 

l’exquisité des sentiments rares en ont fait des virtuoses, stérilisés, mais raffinés, 

des voluptés et des douleurs?.....9       

 ..... Le grand argument contre les décadences c’est qu’elles n’ont pas de 

lendemain et que toujours une barbarie les écrase. Mais n’est-ce pas comme le 

lot fatal de l’exquis et du rare d’avoir tort devant la brutalité?.....10   

 Il en est de même des littératures de décadence. Elles non plus n’ont pas 

de lendemain. Elles aboutissent à des altérations de vocabulaire, à des subtilités 

de mots qui rendent le style in-intelligible aux générations à venir..... 

Qu’importe, pourraient répondre les théoriciens de la décadence. Le but de 

                                                           
8 voor de vuist weg 
9 Als de burgers van een decadent tijdperk inferieur zijn in de rol van arbeiders van de 

grootsheid van het land, zijn ze dan niet bijzonder superieur als kunstenaars van het 

binnenste van hun eigen ziel? Als ze niet in staat zijn om privé of openbaar te handelen, is 

dat dan niet omdat zij te gewend zijn geraakt aan de gedachte alleen? Als ze zich slecht 

voortplanten, is het dan niet vanwege de overvloed aan fijne gewaarwordingen en het 

exquise van zeldzame gevoelens die van hen virtuosen, gesteriliseerd, maar verfijnd, van 

de lusten en van de smarten hebben gemaakt? 
10 Het grote argument tegen de decadenten is dat zij geen toekomst hebben en dat de 

barbaarsheid hen altijd verplettert. Maar is het niet het fatale lot van het exquise en 

zeldzame om vanuit het oogpunt van de lompheid ongelijk te hebben? 
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l’écrivain est-il de se poser en perpétuel candidat devant le suffrage universel 

des siècles? Nous nous délectons dans ce que vous appelez nos corruptions de 

style, et nous délectons avec nous les raffinés de notre race et de notre heure. Il 

reste à savoir si notre exception n’est pas une aristocratie et si, dans l’ordre de 

l’esthétique la pluralité des suffrages représente autre chose que la pluralité des 

ignorances.’11          

 Laten we dus aan deze letterkunde een vroegtijdigen dood voorspellen of 

niet, velen onzer zijn haar genotvolle uren verschuldigd. De bloesems der 

bloemen mogen afvallen en de zaadkorrels alleen voortleven onder steeds zich 

vernieuwende vormen, we hebben een uitgelezen en intensief genot gesmaakt 

door onze zielen van die geuren te laten doordringen; we weten immers dat al 

het bekoorlijke van korten duur is. Het fijne, donzige rozenblad met den 

blinkenden dauwdruppel, de teedere etherische vrouwengestalte zijn 

vergankelijk als de dag van heden: morgen is de geur der rozen vervlogen, de 

dauwdruppel tot slijk geworden! Morgen heeft de adem van den wellust de 

vrouw bezoedeld! Laten we dus zelf genieten en niet op voorwaarde dat onze 

naneven dit zullen doen. Laten we egoïstisch zijn! onze naneven zullen het 

insgelijks zijn en de weldenkenden onder hen zullen het ons niet euvel duiden.

 Het mag een vreemd verschijnsel heeten dat Baudelaire bij ons te lande 

een onbekende is. De Nederlanders, welke eene bladzijde van hem gelezen 

hebben, zijn zeldzaam; ook weet men van zijne persoonlijkheid zeer weinig af. 

Zoo ook in het buitenland, b.v. Duitschland, waar anders zoo scherpzinnige critici 

geen oog hebben gehad voor die bron, welke heden reeds tot stroom 

aangewassen, eenige nevenrivieren in zich heeft opgenomen om zijn loop door 

eene schilderachtige landstreek tusschen eene weelderige vegetatie verder te 

zetten. De wateren van den stroom Baudelaire zijn in de geographie der 

letterkunde tot nog toe weinig bezocht en alleen eene kleine keurbende van 

dichterlijke toeristen waren in staat, hunne capricieuse kronkelingen te volgen 

                                                           
11  Hetzelfde geldt voor decadente literatuur. Ook zij heeft geen morgen. Ze leidt tot 

veranderingen in de woordenschat, subtiliteiten van woorden die de stijl onbegrijpelijk 

maken voor toekomstige generaties..... Wat doet het ertoe, zouden de theoretici van de 

decadentie kunnen antwoorden. Is het doel van de schrijver om een eeuwigdurende 

kandidaat te zijn voor de oordelen van de eeuwen die volgen? Wij genieten van wat u onze 

corruptie van stijl noemt, en we zijn blij met de verfijning van ons ras en onze tijd. Het valt 

nog te bezien of onze uitzondering geen aristocratie is en of in de esthetische orde de 

pluraliteit van de oordelen iets anders representeert dan de pluraliteit van de 

onwetendheid. 
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en van dezen tocht eene blijvende en vruchtbare herinnering meê te brengen. ’t 

Is daarom dat we den lezer uitnoodigen plaats te nemen in een roeibootje om 

die nog maagdelijke boorden te gaan bezichtigen.     

 Als eene zilveren slang, want zij heeft iets satanisch, iets van een 

slangenaard, slingert zich de dichtkunst van Baudelaire door bloemen en 

planten, welke den toerist aanvankelijk bedwelmen, zoodat zijn oogen 

verduisterd en voor hem de wateren van de rivier troebel worden. Daar tiert in 

dat landschap eene bloemenwereld zooals andere streken ze niet aanbieden; 

planten in wier vreemdsoortige bladeren, door eene wonderdadige groeikracht 

gedreven, met zwarte, onheilspellende strepen als het ware geschreven staat: 

Dit is vergif! ─ wier ranken in allerlei richtingen geslingerd, den bezoeker dreigen 

te omstrengelen; bloemen uit wier kelken de dood druipt, wier 

kleurenschakeeringen de oogen verblinden, wier geuren de kracht van opium of 

haschisch hebben; daar brommen donkergroene vliegen om verrottende dieren, 

in wier ingewanden zwartglinsterende wormen krioelen.   

 Ik zeide dat die dichtkunst eenen slangenaard had, een kenmerk, hetwelk 

ook op de schitterende, gladgeschubde taal toepasselijk is; doch zij heeft 

somtijds iets gemeen met eene Sphinx, welke in raadselen spreekt. Al luisteren 

wij door onze verdorven natuur evenals Eva gaarne naar de taal der slang, naar 

de taal van het kwaad, van de raadselen der Sphinx willen wij niet gediend zijn. 

Niet begrijpen is eene kwelling voor onze ijdelheid, al ligt de fout niet aan ons 

zelven maar aan den dichter. Ja, ik durf zeggen, dat zelfs le genre ennuyeux beter 

is dan le genre obscur.12 Licht! is een kreet der natuur; Licht! riep Goethe toen 

hij voelde dat het levenslicht hem ging verlaten. Doch tot nog toe is er geen soort 

van licht uitgevonden, hetwelk in staat is enkele duisterheden van Les Fleurs du 

Mal voor onzen geest te doen verdwijnen.      

 Om misverstand te voorkomen moet ik u waarschuwen, dat de 

vergelijking van Baudelaire’s poëzie bij een stroom, dat de uitnoodiging om eene 

spelevaart op die wateren te gaan doen, slechts eene vergelijking is en men bij 

dien dichter niet aan de vrije, van wasdom en gezonde ontwikkeling golvende 

natuur moet denken. Voor de groene, rijzende en dalende landschappen van het 

Seinedal, waar een onbekende niet kan gissen, dat hij in de nabijheid is van de 

voornaamste stad der aarde, heeft de dichter weinig gevoeld.   

 Hij is eene Parijsche plant, welke hare ontwikkeling gezogen heeft uit het 

asphalt, in die groote menschenserre waar het broeien van het leven de meest 

vreemdsoortige gewassen te voorschijn roept. Alléén voor de gloeiende 

                                                           
12 het saaie genre, resp. het onbegrijpelijke genre 
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oostersche landen, welke hij bezocht, voor die natuur alléén heeft hij hart gehad. 

Hij zocht het buitensporige; hij verlangde naar bedwelming, naar de 

ontzenuwende vizioenen van den Alcoran,13 verlangde naar den overstelpenden 

wellust zooals Mahomet dien aan zijne getrouwen belooft. Geen ideale Beatrijs, 

wier aanblik Dante naar het zuivere Licht, naar de stralen van het Opperwezen 

voerde, kon aan zijn geblaseerd gestel bevrediging geven.   

 Hij zocht die niet in etherische engelenvizioenen maar in de lauwe velden, 

waar Allah de zijnen drenkt met de wellusttranen van blanke houris.14 

 Doch in de diepte van den afgrond der menschelijke ziel sluimert nog altijd 

de parel, welke de zucht naar het Ideaal is, de zucht om zich te verheffen boven 

de valleien, de bergen, de wolken, de zeeën, boven de zon, boven de grenzen 

der verstverwijderde sterren, om daar in de onmetelijke ruimte te zwemmen, 

met onbeschrijfelijken en mannelijken lust, verre, verre, van de dampen welke 

het leven doet opstijgen! Maar ach! de krachten schieten te kort, de moderne 

mensch, waarvan Baudelaire de meest uitgewerkte type is, beredeneert, 

berekent zijn krachten met mathematische juistheid en laat zich door geen 

illusies duurzaam verblinden. Hij ziet, dat er voor zijne krachten eene grens 

gesteld is, welke verhindert dat aan de behoeften van zijn gemoed kan voldaan 

worden.           

 Het spleen knaagt aan de edelste drijfveeren van zijn wezen: gekortwiekt 

zinkt hij op de aarde neder en zoekt nu in haar slijk de voldoening, welke het 

noodlot geweigerd heeft hem daarboven te geven. Dante is tot de hemelsche 

sferen gekomen, gedragen op de vleugelen van zijn geloof, doch sinds Voltaire’s 

geest door de gelederen der menschen waait, zijn de poorten der hemelen 

gesloten en tot nog toe is er geen nieuwe verlosser gekomen om die te openen.

 Voltaire kan tevreden zijn over zijn werk.15 

(Wordt vervolgd.)        François Erens

  

 

 

 

                                                           
13 Naam voor de (westerse vertaling van de) Koran. 
14 Benaming voor de maagden die verblijven in het in de Koran beschreven paradijs. 
15 Deze ene zin ontbreekt in de herdruk in Litteraire Wandelingen, pagina 52. 
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Charles Baudelaire. 

Les Fleurs du Mal. 

II.16 

 

‘Parijs!’ de stad der vreugde en der diepe ellende, het eenige wereldwonder der 

moderne tijden, hetwelk de zeven der oudheid ver achter zich laat; de groote 

poliep met honderdduizend armen, welke het nabij en verafliggende tot zich 

trekt; de groote kanker, welke Frankrijk verteert.’ Zoo zegt de Deensche criticus 

Georg Brandes.17 En terwijl Londen slechts eene agglomeratie kan heeten, eene 

massa zonder veel invloed op de moderne ideeën en moderne scheppingen, 

want niet de walvisch maar de leeuw is de koning der dieren, heeft de stad aan 

de Seine het aanschijn van Europa vernieuwd. Het cijfer 1789 heeft op haar bevel 

eene grens getrokken tusschen vroeger en later tijd. En nog altijd heerscht zij 

over de steden van ons werelddeel: indien niet meer door het zwaard dan toch 

door het woord, door beitel en penceel. Franschman en vreemdeling zien in haar 

het kolossale rad der Fortuin; en ieder hopende op de almacht van het toeval, 

hopende dat hem bij voorkeur het groote lot in den schoot zal vliegen, snelt naar 

de oevers der Seine. Dáár denken zij de realisatie hunner geluksdroomen te 

vinden. Doch de verzadiging, welke niet de bevrediging is, blijft niet uit. Al wordt 

er telkens naar nieuw genot gezocht, telkens valt de koude douche der 

teleurstelling op de kokende hersenen; want van de vele geroepenen zijn er 

slechts weinig uitverkorenen, welke zelf tot het licht gekomen het leed en de 

kwalen van hen die in de duisternissen zitten, aan de wereld openbaren. Dit deed 

Baudelaire, toen hij als door een tooverslag de bloemen van het kwaad op de 

kerkhoven der doode illusies te voorschijn riep.     

 Nergens elders zooals hier werpt het leven zulk een overvloed van 

vruchten af: dit heeft hier zijne meest intensieve kracht; het bereikt hier zijn 

fortissimo, waardoor de muren der vooroordeelen ineenstorten. In de kunst 

                                                           
16 De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland. Zondag 4 Mei, nummer 358, 1884(b), 4, 

5. 
17  Georg Morris Cohen Brandes (1842-1927) was een Deens schrijver, denker en 

literatuurcriticus die een voorname rol speelde in de Deense letteren aan het einde van 

de 19e eeuw. Hij wordt gezien als de man achter de literaire beweging De Moderne 

Doorbraak, die bestond uit verschillende Scandinavische schrijvers.  

Brandes was een voorvechter van de naturalistische en realistische manier van schrijven. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1842
https://nl.wikipedia.org/wiki/1927
https://nl.wikipedia.org/wiki/Denemarken
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Moderne_Doorbraak
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Moderne_Doorbraak
https://nl.wikipedia.org/wiki/Naturalisme_(literatuur)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Realisme_(literatuur)
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vooral komt hier elke richting tot haar recht. De bekwaamste onzer 

hedendaagsche penvoerders, de heer Busken Huet, zegt daaromtrent zeer juist 

in een artikel van het Dagblad van Nederlandsch-Indië: ‘Het is nuttig en eene 

uitkomst dat onder de Europeesche wereldsteden er althans één gevonden 

wordt waar, in de litteratuur, het schrikbewind der maatschappelijke huichelarij 

zich grenzen gesteld zie. Op elke duizend fransche bellettristen is er misschien 

niet meer dan één die een nieuwen vorm schept of eene nieuwe ader ontgint; 

maar overal elders zou, tot schade der letteren, die éénling verstikt worden, 

terwijl hij te Parijs en dáár alleen tot zijn recht komt.’    

 Niettemin werd evenals de auteur van Madame Bovary18 die van Les fleurs 

du Mal gerechtelijk vervolgd. Zijn werk randde de goede zeden aan, beweerde 

men. Doch hoe kan men beter reclame maken dan door in collisie te komen met 

het een of ander artikel van het Wetboek van Strafrecht? Dit begreep ook later 

Jean Richepin,19 toen hij zijne Chansons des gueux20 in het licht zond. 

 In Frankrijk breekt elke krachtige golfslag de dijken der vooroordeelen 

door; ook wisten deze menschen, dat zoo men tijdelijk den loop hunner 

gedachten zocht te verhinderen, deze later des te feller zouden grijpen in de 

dorstende geesten.   

 

III. 

 

Petrarca zwaaide het wierookvat voor Laura, zijne madonna. Amor heeft zijn 

boog weggeworpen en zingt litanieën om het hart der ‘dame’ te vermurwen. 

 In de geometrische tuinen van Versailles, om de achthoekige bassins 

tusschen een woud van klaterende waterstralen, wandelen de gepoederde 

hovelingen, zij zuchten op maat, buigen als in een cotillon21 en knielen op order 

van den ceremoniemeester met pijl en boog; zij uiten hunne teedere neigingen 

in welgesneden redevoeringen met een insinueerende exorde en eene 

pathetische peroratie.                 

                                                           
18 Gustave Flaubert 
19 Jean Richepin (1849-1926), Frans schrijver en dichter, net als Erens bevriend met Charles 

Cros en Maurice Rollinat. 
20 Deze dichtbundel verscheen in 1876, overigens met enkelvoudige titel: La chanson des 

gueux. 
21 Figuurdans die een bal besluit (Geerts en Den Boon 2004: 658). 
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In de achttiende eeuw wordt de liefde natuurlijker, weekelijker in den grond, al 

neemt ze een air van middeleeuwsche ridderlijkheid aan. De bewegingen 

worden afgeronder, sierlijker. De galanterie bereikt haar hoogste punt van bloei. 

Wij hebben den tijd van Watteau en zijne bergeries.22 Marivaux23 is de beste 

vertegenwoordiger dezer periode. 

Mais les jours sont passés, les mois et les années                     

Et les marquis sont morts, les marquises aussi,                           

Sur les coteaux déserts le gazon est roussi                                               

Et les roses d’antan s’éparpillent fanées.24  

Aldus zong onlangs een jeugdig dichter, Jean Moreas.    

 Bij Musset gaan we een stap verder. De natuur, nog altijd de gezonde 

hartstocht domineert bij hem doch ontdaan van de kunstige versiersels, ontbloot 

van de fijne omhulsels der vorige eeuw; doch de hartstocht wordt zwaarder. 

Musset gloeit van een natuurlijk vuur voor alles wat schoon is en laat zich 

meesleepen door de aandoeningen van zijn hart, hetwelk in alles de bovenhand 

voert en hem eindelijk geestelijk en lichamelijk uitgeput ten ondergang sleept.

 Bij Baudelaire ontaardt de hartstocht in ‘le vice.’ Zijn preoccupatie is ‘des 

plaisirs nouveaux’ uittevinden. Het verstand wijst het lichaam den weg welken 

het moet bewandelen om zich in het genot te baden, zich van genot te laten 

doordringen. Het hart is uitgedroogd. Zijn poëzie vindt haar oorsprong in zijn 

geest en is tot den geest van den lezer gericht om als wegwijzer te dienen in het 

labyrinth der sensaties.         

 De poëzie van Musset was die welke hoofdzakelijk uit het hart vloeit, 

waarbij de rede haar teugels laat varen, haar compas als ballast wegwerpt en het 

schip aan de golven overlaat.        

 Daar is nog een derde soort welke men de hoogste kan noemen: Zij is die 

                                                           
22 Jean Antoine Watteau (1684-1721), Frans schilder, tekenaar en etser. Schiep een nieuw 

genre in de Franse schilderkunst: het fête galante, waarin verbeelding en werkelijkheid op 

harmonieuze wijze zijn versmolten. Met de bergeries worden de pastorale 

motieven/afbeeldingen bedoeld, die hij vervaardigde. 
23  Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux (1688-1763), Frans schrijver van vooral 

toneelstukken, die vaak de ontluikende liefde tot onderwerp hebben. Verfijnde taal en 

een subtiele karakterontleding van de vrouwenfiguren kenmerken zijn oeuvre.  
24 Maar de dagen zijn vervlogen, de maanden en de jaren/En de markiezen zijn dood, de 

markiezinnen eveneens,/Op de verlaten vlakten is het gazon verschroeid/En de rozen van 

weleer versnipperen verlept. 



 

399 
 

welke geboren wordt door de meest harmonische vereeniging van verstand en 

hart en welke haar verhevenste openbaring in Shakespeare gevonden heeft.

 Het gebrek aan passie is het zwakke punt van Baudelaire. De scherpzinnige 

Sainte Beuve schreef hem het volgende: ‘Laissez moi vous donner un conseil qui 

surprendrait ceux qui ne vous connaissent pas: vous vous défiez trop de la 

passion, c’est chez vous une théorie. Vous accordez trop à l’esprit, à la 

combinaison.’25         

 Geen enkele criticus heeft ooit beter de Achilleshiel weten te vinden dan 

Sainte Beuve. Hier ook heeft hij wederom juist getroffen.   

 Eigenaardig is de opvatting der liefde bij onzen dichter. Voor de kennis 

daarvan zijn zeer belangrijk de gedichten: ‘A une mendiante rousse’26 en ‘Danse 

macabre.’27                          

 In het eerste heet het: 

Pour moi, poète chétif,                                                

Ton jeune corps maladif,                              

Plein de taches de rousseur                             

A sa douceur.28   

In het tweede: 

Aucuns t’appelleront une caricature,             

Qui ne comprennent pas, amants ivres de chair,                    

L’élégance sans nom de l’humaine armature.              

Tu réponds, grand squelette, à mon goût le plus cher!29  

Men leze nog: 

‘L’Invitation au voyage’; ‘A une Malabraise’; ‘Madrigal triste’; Une Martyre’ en 

‘Un voyage à Cythère’. Een frisch natuurkind, een onbedorven meisje, ‘ne devant 

                                                           
25 Laat mij u een raad geven die degenen die u niet kennen zou verbazen: u tart de passie 

te veel, die is bij u een theorie. U verschaft te veel eer aan de geest, aan de verbinding. 
26 Tot een rosharig bedelmeisje 
27 Dodendans 
28  Ik, die matig verzen schrijf,/puur uit jouw verziekt jong lijf,/ros gevlekt zoals het 

lijdt,/nog tederheid (Baudelaire 1995: 120).  
29 Er zijn er die jou enkel spotprent zullen noemen/en die, bezeten als zij zijn van vlees en 

bloed,/onwetend, nooit de sier van het geraamte roemen./Jij bent het, groots skelet, die 

aan mijn smaak voldoet! (Baudelaire 1995: 136). 
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rien qu’à la simple nature’ 30  kon hem slechts weinig behagen. De classieke 

grieksche schoonheid vond hem niet onder hare aanbidders. Extravagante 

toiletten, blanketsels behendig aangebracht, berekende ‘poses’, aangeleerde 

blikken konden alléén zijne bewondering opwekken, de snaar van den hartstocht 

bij hem doen trillen.         

 In ‘Le crépuscule du matin’31 vinden we het volgende vers:   

 Et les débauchés rentraient, brisés par leurs trauvaux.32          

Zoo kan alléén een volleerd wellustelling spreken; hij alleén welke de heele 

toonladder der sensaties heeft nagegaan en welke van de ‘débauche’ eene 

wetenschap heeft gemaakt. Overigens hebben we zelden door een kunstenaar 

een indrukwekkender tableau van eene wereldstad in den vroegen morgen zien 

ophangen, dan hij in dit korte gedicht doet.      

 Die geraffineerde wellust spreekt ook uit zijn voorliefde voor de geuren. 

Mon âme voltige sur les parfums comme l’âme des autres hommes voltige sur la 

musique,33 zegt hij. De geuren zijn voor hem de zielen der afwezigen, waarvan 

hij de liefkozingen betreurt; zij brengen hem het beeld eener aangebedene 

doode met al hare aanlokkelijkheden voor oogen. De meeste zijner gedichten 

zijn geparfumeerd met de sterkste en meest duizelingwekkende geuren. Zijn 

muse bezwangert op hare passage de lucht met patchouli en muskus. Is het 

wonder dat we zulk een man eindelijk naar opium of haschisch zien grijpen, om 

ongekende sensaties te smaken, om zich een nieuwe wereld te scheppen 

badende in een geheimzinnig tooverlicht? Zijn gids hierin was een boek hetwelk 

eenig in zijn soort is: Confessions of an opium-eater door Thomas de Quincey.34 

Deze auteur verhaalt getrouw zijne gewaarwordingen welke hij gedurende een 

langjarig gebruik van opium ondervond, welke proef (zonderling verschijnsel!) 

hij zegevierend bestond. Men hoore zijne invocatie:  

 

 

 

                                                           
30 (een) niets anders dan de eenvoudige natuur 
31 De schemering van de morgen 
32 En zondaars kwamen thuis, als door hun taak geknikt (Baudelaire 1995: 144). 
33 Mijn ziel fladdert op geuren zoals de ziel van andere mannen fladdert op muziek. 
34 Thomas de Quincey (1785-1859) was een Engels schrijver en intellectueel. Confessions 

of an English Opium-Eater verscheen in 1821 en vestigde zijn roem.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/1785
https://nl.wikipedia.org/wiki/1859
https://nl.wikipedia.org/wiki/Engeland
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Confessions_of_an_English_Opium-Eater&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Confessions_of_an_English_Opium-Eater&action=edit&redlink=1
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 O just, subtile and mighty opium! that to the hearts of poor and rich alike,

 for the wounds that will never heal and for the pangs that tempt the spirit

 to rebel, bringest an assuaging balm! etc.35  

Als een vrucht van het werk van Quincey kan beschouwd worden Baudelaire’s 

gedicht: ‘Reve parisien’. Want men vindt dergelijke vizioenen bij den 

Engelschman.          

 Men denke niet dat de indeeling van den dichtbundel geheel willekeurig 

is, de volgorde der stukken niet gewild zij. Aan het geheel ligt wel ter dege een 

vast plan, een uitgewerkte bouworde ten grondslag, waaruit duidelijk het 

hopelooze pessimisme van den bouwmeester spreekt. Men neme echter de drie 

gedichten waaruit ‘Révolte’ bestaat en andere dergelijke half ironisch. Toch zou 

Lamartine, zoo hij Baudelaire gekend heeft niet getwijfeld hebben of hij hem 

ange36 of ‘demon’ zou noemen. De ‘Méditations’ en ‘Harmonies’ zijn met eene 

sneeuwwitte serafijneveder geschreven, terwijl Baudelaire zijne pen doopte in 

het bloed van den gevallen satan. Zoo Hugo’s lied als stormgeloei en donderslag 

in reuzenwouden davert; zoo Racine’s gemijterde verzen als de slag van gouden 

hoogepriestersstaven op de marmertrappen der tempels weerklinken,37 de taal 

van Baudelaire is die van den hemelbestormer Lucifer, wanneer hij uit de 

hemelzalen naar beneden stort in de sissende vlammen.   

 Mogen we nu den dichter van onzedelijkheid beschuldigen? We zien ons 

verplicht ten slotte deze vraag te doen. Wij kunnen daarop gerust antwoorden: 

Neen. Zijn boek heeft geen onzedelijke strekking. Wij kunnen daarvoor zijne 

eigene getuigenis aanvoeren welke hij in eene noot heeft nedergelegd: Plusieurs 

morceaux non incriminés réfutent les poèmes incriminés. Un livre de poésie doit 

être aprécié dans son ensemble et par sa conclusion.’38 Het zou gerust als motto 

                                                           
35 O, subtiele en machtige opium! Dat jij voor de harten van zowel arm als rijk, voor de 

wonden die nooit zullen helen en voor de pijnen die de geest verleiden tot rebelleren, een 

geruststellende balsem moge zijn! 
36 engel 
37 Jean Racine (1639-1699), Frans tragedieschrijver, stond onder invloed van de katholieke 

stroming van het jansenisme. Die keerde zich tegen het absolutisme van Lodewijk XIV 

maar ook tegen de onfeilbaarheid van de Paus – door wie de stroming dan ook als ketters 

werd veroordeeld. Meer over Racine bij Erens 1928(b): 234, 235. 
38 Verschillende niet aan de kaak gestelde stukken weerleggen de gehekelde gedichten. 

Een dichtbundel moet worden gewaardeerd als geheel en door de slotsom die er uit kan 

worden getrokken. 
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kunnen dragen het oude: Video meliora proboque, deteriora sequor.39 

 Zooals ze daar voor ons liggen zijn ‘Les fleurs du mal’ eene bekentenis, 

dichterlijker, ik zal niet zeggen genialer, dan die van Rousseau, in blinkende 

verzen aan de menschheid tentoongesteld. Na ons getoond te hebben de 

ijdelheid aller menschelijke pogingen en genoegens, walgt hij eindelijk van le 

spectacle ennuyeux de l’immortel péché,40 en zijne moedige doch verwerpelijke 

conclusie is deze: 

O Mort! vieux capitaine, il est temps! levons l’ancre                          

Ce pays nous ennuie, o Mort! Appareillons!                                                 

Si le ciel et la mer sont noirs comme de l’encre                                                            

Nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons! 

Verse nous ton poison pour qu’il nous reconforte!                        

Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau,                                    

Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel qu’importe?                                                  

Au fond de l’Inconnu pour trouver du nouveau.41 

23 April.           François Erens. 

  

                                                           
39 Ik zie het betere en sta erachter, maar volg (doe toch) het slechtere (Ovidius, Met. 7, 

20/21; vgl. Rom. 7: 21), verklaren Geerts en Den Boon 2004: 4234. 
40 het saaie schouwspel van de onsterfelijke zonde 
41 Dood, oude kapitein, laat ons het anker lichten!/’t Is tijd! Dit land verveelt, o Dood, de 

zeilen bol!/Wanneer zich lucht en zee tot zwarte inkt verdichten,/dan is ons hart, jou 

welbekend, van stralen vol!//Schenk ons je gif opdat het ons zijn troost zal geven!/Wij 

willen ons, terwijl dit vuur ons brein verschroeit,/diep in ravijnen, Hel of Hemel, om het 

even,/in ’t Onbekende storten, voor iets nieuws dat boeit! (Baudelaire 1995: 184). 
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SAPHO42 

 

Daudet’s laatste roman behandelt een der vraagstukken, welke een jongmensch 

gesteld worden, zoodra hij den voet in de stad aan de Seine heeft gezet. Een 

uiterst gewichtig en netelig vraagstuk inderdaad! De schrijver heeft ons in zijn 

nieuw brillant werk met rijke kleurenpracht het afschrikkend voorbeeld 

gepenseeld van een dier ‘faux ménages’ of ‘collages’ wier getal dat der wettige 

ménages in Parijs, zoo niet overtreft dan toch evenaart. Reeds in het coupé van 

een dier exprestreinen, zooals ze loopen van Calais, van Marseille, van Brussel, 

van Keulen biedt zich somtijds de gelegenheid aan, om in die valstrikken te 

loopen. Moet men van de gelegenheid gebruik maken en kennis aanknoopen, of 

zal men die laten voorbijgaan, zijn courant blijven doorlezen zonder zich veel om 

zijne elegante buurvrouw te bekommeren? Neem u in acht! roept de auteur van 

‘Sapho’ u toe. Gij weet niet in welke fijngesponnen netten gij gevangen wordt! 

Gij begeeft u in die onderaardsche kronkelwegen waaruit geen uitvlucht meer 

mogelijk is, waarin ge door uwe onervarenheid reddeloos verloren zijt. Uw 

ongeoefend oog bemerkt niet de microscopische weefsels, welke u omringen en 

waarin ge bij elken stap vooruit of achteruit meer en meer verward raakt!’ 

 Musset wierp een rooskleurig licht op zijne Bernerette;43 men zou haar 

zich bijna voorstellen als Greuze’s44 Jeune mariée,45 zoozeer is zij door de liefde 

gereinigd. Murger’s heldinnen zijn met een zacht licht overgoten en getooid met 

een tooverachtige onschuld welke zij niet meer bezitten, doch Daudet’s Sapho is 

zooals die schilderijen van Henner46 met donkeren achtergrond waarop zich een 

naakte vrouwengestalte in wellustademende ligging uitstrekt. Welke lichtende 

vleeschkleur! Welke passie! Ik gebruik bij opzet deze beelden uit de 

schilderkunst; Daudet hoorde ik eens zeggen, sprekende van den modernen 

franschen roman: ‘Wij streven naar dezelfde effecten, als die welke de 

schilderkunst beoogt, dat wil zeggen wij zoeken de schilderkunst zoveel mogelijk 

                                                           
42  De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland. Zondag 10 Augustus, nummer 372, 

1884(c), 6, 7. 
43 Titelpersonage uit Frédéric et Bernerette, een liefdesroman van De Musset uit 1840. 
44 Jean-Baptiste Greuze (1725-1805), Frans kunstschilder van voornamelijk genrestukken. 
45 Onduidelijk is welk schilderwerk van Greuze hier is bedoeld; Greuze schilderde vele 

jonge vrouwen, maar niet een portret met heel bepaald déze titel. 
46  Jean-Jacques Henner (1829-1905), Elzassisch kunstschilder. Maakte naam met zijn 

portretten en schilderijen van vrouwfiguren.  
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nabij te komen.’            

 A mes fils quand ils auront vingt ans!47 zoo luidt de opdracht waaruit men 

duidelijk kan zien wat de schrijver gewild heeft. Wanneer hij verleden jaar met 

l’Evangeliste optrad zagen wij in die bladzijden eene acte van beschuldiging en 

den schrijver hoorde ik met niet geringe voldoening zeggen: ‘J’ai fait un acte de 

justice!’48 In Sapho hebben we een ‘Mahnwort’49 aan de jongelinschap, welke 

met gespannen verwachtingen, het hart vol moed den tocht over het Parijsche 

meer gaat ondernemen. De vrouwen, ziedaar de meest gevaarlijke klip, welke 

zich op deze onstuimige wateren voordoet, waarop menigeen zijn schip laat 

stranden, terwijl anderen deerlijk gehavend de overzijde bereiken. Daudet, de 

kundige stuurman in deze wateren heeft zijne vuurtorens geplaatst: zij scheuren 

de duisternissen op menig punt, zij werpen somtijds een scherp en intensief 

doch altijd reddend licht door de golven.     

 Welken rijkdom van figuren krijgen we niet te zien wanneer wij zijne 

talrijke romans doorloopen! Het is hier geen varieeren van het zelfde prototype. 

Overal verscheidenheid! Daar vinden we schitterende schilderijen, welke 

tafereelen uit de hedendaagsche fransche samenleving voorstellen; portretten 

tot in de kleinste bijzonderheid afgewerkt, zoo sprekend dat ge niet recht meer 

weet of ge de figuur, welke ze voorstellen in een café van den Boulevard, op de 

een of andere soirée of in een van Daudet’s boeken hebt ontmoet. Daarnaast 

staat een stel teekeningen waar met een paar losse trekken een persoon of een 

tafereel worden geschetst, zoals alléén een groot meester in staat is dit te doen. 

Ik noem slechts wat dit laatste betreft en om bij ‘Sapho’ te blijven de caricatuur 

van dien Hollander, waarover wij Hollanders niet boos kunnen worden, omdat 

wij allen er mee gelachen hebben, wanneer onze respectabele landgenoot aan 

elkeen te raden geeft hoeveel de aardappelen in Melbourne kosten; of dat salon 

in het hôtel meublé waar Sapho gérante50 is, waar zij door die vreemdelingen 

voor eene dame uit de groote wereld wordt aangezien, waar die peruviaansche 

meisjes met hunne bonte japonnen er uitzien als papegaaien, of dien Peruviaan, 

welke zoo graag een ‘grande coucoute’ zou leeren kennen, maar niet weet hoe 

hij het zal aanleggen. De Hettema’s zijn met buitengewone zorg geschilderd; hun 

verdierlijkt leven, hun lomp en vadsig uiterlijk geeft een zeker relief aan het 

                                                           
47 Aan mijn zonen wanneer zij twintig zullen zijn! 
48 Erens citeert hier slordig uit eigen werk. Hij legde Daudet immers de uitspraak ‘J’ai fait 

une œuvre [sic] de justice’ in de mond. 
49 waarschuwing  
50 beheerder 
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huishouden der twee hoofdpersonen.       

 Hebt ge wel gemerkt dat door Daudet niets zoo schoon beschreven wordt 

als eene ‘partie de campagne’? De frischheid van die bladzijden is bij hem zonder 

weêrga. Zoo die schuur waar Jean en Fanny te midden van metselaars den nacht 

doorbrengen; in den vroegen morgen haalt zij daar een schoot vol versch 

bedauwde bloemen; dit zijn werkelijk geurige bladzijden.   

 Alle verdiepingen der zamenleving zijn ons door hem getoond. Koningen, 

prinsen, staatslieden, dichters, schilders, beeldhouwers, ‘râtés’,51  ‘bourgeois’, 

groote dames, jonge meisjes, groote ‘cocottes,’ werklieden defileeren als in een 

carnavalistischen optocht ons voorbij. Alles even handig gegroepeerd, iedereen 

toevallig op zijne plaats! Welke féerie! De romanseries van Balzac en Zola zijn 

wetenschappelijker, grootscher. Daudet als een echte meridionaal, want dat is 

hij boven alles, is lichtzinniger; zijne werken hangen niet onderling te zamen door 

één draad, door ééne idée verbonden; hij werpt zijne figuren meer los daarheen; 

alles is luchtiger, vrijer, speelscher.       

 Men kan niet zeggen, dat de keuze van den titel van het boek gelukkig is. 

De schrijver is blijkbaar verlegen geweest toen hij zijn papieren kind ten doop 

moest houden: immers de held boezemt den lezer zoo niet het meest dan toch 

even veel belang in als de heldin. Doch zoo de naam al niet zeer juist aan den 

inhoud beantwoordt, hij prikkelt de nieuwsgierigheid levendiger, dan dit een 

andere zou gedaan hebben: het boek is echter kuischer dan zijn titel.52 

 Jean wordt aan het einde door zijne mâitresse verlaten nadat hij ter wille 

van haar met zijn bruid heeft gebroken. Zijn vader heeft hem vervloekt en toch 

vertrekt hij als vice-consul naar verre landen: er wordt ten minste van een 

verandering van besluit niet meer gerept. Hoe komt Jean aan die plotselinge 

energie, hij die toch als een zwak en verzwakt karakter wordt voorgesteld? Hoe 

kan hij in overzeesche streken den vloek zijns vaders, welke hem dag en nacht in 

de ooren zal klinken, verdragen? Hoe zal hij het uithouden, wanneer hij denkt 

voor altijd te moeten verstoken blijven van den zachten, reinen glimlach zijner 

uitverkorene levensgezellin, of van de heete omstrengelingen van Sapho? 

Dechelette,53 sterker toch dan hij, wierp zich uit het raam voor eene vrouw van 

                                                           
51 mislukkelingen 
52 Sappho van Lesbos, de grootste lyrische dichteres der ouden van wie wij weten. Zij 

leefde omstreeks 600. Beroemd is haar lofzang op Aphrodite (Geerts en Den Boon 2004: 

4276). 
53 Dechelette is een ander personage uit deze roman (zie ook verderop in Erens’ tekst). 
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vijf louis uit de skating.54 Dechelette was niet in staat te vertrekken. Verlangt de 

lezer niet een ander slot dan dit verbrijzeld leven, dan dit vooruitzicht op eene 

leêge toekomst? Jean zou de gelukkigste der stervelingen geweest zijn, indien hij 

na zulk eene vrouw als Fanny gevonden te hebben, had kunnen besluiten bij den 

ingang zijner carrière met haar te breken en een nieuw leven in te gaan aan den 

arm van het meisje zijner keuze. Hij zou kalme gelukkige dagen zijn ingetreden 

na de nachtelijke stormen der passies! Welk eene huwelijksreis zou het geweest 

zijn te zeilen onder den diepen, vlekkeloozen oosterschen hemel naar de 

stranden waar de natuur feestviert in haar volle pracht. Doch neen! Daudet heeft 

het anders gewild. Na zijne lezers door den heelen roman heen op de hoop van 

een gelukkig uiteinde gewiegeld te hebben, plaatst hij ten slotte zijn held 

eenzaam en verlaten aan het strand te Marseille, starende in een vreugdelooze 

toekomst, geknakt door l’Irréparable.55      

 Van het geluk naar het ongeluk, van de hoop naar de wanhoop, van het 

licht naar de duisternis, van de hoogte naar de diepte: ziedaar Daudet’s roman.

 Welke vreugde, welke uitgelaten blijdschap stroomt er niet door het 

schitterende atelier van Dechelette, den ingenieur die zijne zomers in Parijs 

doorbrengt en gedurende den winter in Perzië de aanlegging der spoorwegen 

dirigeert!           

 Die veelkleurige lichten van oostersche lantaarns, die dansende vrouwen 

met hunne excentrieke doch smaakvolle costumes, al die celebriteiten welke 

elkander daar rendez-vous hebben gegeven: dit geeft een onvergetelijken 

indruk. Daar heeft de kennismaking van Jean Gaussin met Fanny Legrand, het 

model der ‘Sapho’ van den grooten beeldhouwer Caöudal, wier ronde armen en 

onberispelijke gestalte in brons en marmer door heel Europa zijn verspreid. Zij 

kan geene gewone vrouw zijn, zij, welke aan La Gournerie, den gevierden 

dichter, die gloeiende verzen geïnspireerd heeft, de beste welke uit zijne pen zijn 

gevloeid.56 Zij was eene dier ‘fleurs de bitume’57 zooals er niet veel bloeien’; een 

witte raaf; rara avis.58  Haar wezen was buitengewoon, al behield zij in haar 

                                                           
54 Erens doelt op het aan het Engels ontleende skatingrink, een baan voor het rijden op 

rolschaatsen. 
55 het Onherstelbare 
56 La Gournerie is eveneens een personage uit deze roman, de vroegere minnaar namelijk 

van Fanny Legrand. 
57 straatbloemen 
58  een zeldzame vogel (uit: Juvenalis 6, 165), maar óók Latijn voor het voorafgaande 

Nederlandse ‘witte raaf’ (Geerts en Den Boon 2004: 2744). 
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karakter en manieren enkele sporen van hare lage afkomst: zij was namelijk de 

onwettige dochter van een koetsier. Zij beminde, alhoewel niet met de meer 

idealistische liefde van Marguérite Gautier, hare letterkundige zuster, 59 

alhoewel met meer vleeschelijke neigingen, toch diep, oprecht en waar. Van 

iedereen verlaten voelt zich menigeen welke zonder bekenden, zonder vrienden 

op het ziekbed van een parijsch hotel wordt geworpen. Voor den concierge en 

de bedienden wordt de zieke een last waarvan men zoo spoedig mogelijk hoopt 

bevrijd te worden, door den dood of door de genezing, dat is onverschillig: het 

eerste is misschien minder te verkiezen boven het laatste uit een pecuniair 

oogpunt. Doch het hôtel heeft waarschijnlijk een goeden naam zoodat morgen 

er een remplaçant zal zijn van den doode, welke naar het kerkhof wordt 

gedragen alléén gevolgd misschien door zijn hond, welks weeklagend gehuil als 

laatst vaarwel in de geopende groeve valt. Voor zulk een lot behoedde Fanny 

haar beminde, toen zij nacht en dag aan zijn ziekbed stond als een wakende 

engel, zij de diepgezonkene, door mannelijke armen gevlogen als een vlinder 

over de bloemen.60 Zoo worden de banden tussen Fanny en Jean Gaussin al 

dichter en dichter toegehaald en pas aan het einde van zijne studies te Parijs, 

merkt hij dat ze onverbreekbaar waren, dat hij het slachtoffer is geworden van 

haar, welke hem toch voor een ander verlaat. Zoo komt ten slotte toch hare oude 

natuur weer boven.         

 Door het geheele samenstel wordt men duidelijk gerenseigneerd wat de 

schrijver gewild heeft, spreekt zijne preoccupatie, aan te toonen dat door die 

‘faux ménages’ bij de onvermijdelijke breuk het beste deel van het hart wordt 

weggescheurd. Ook door de opdracht komt de zedenmeester te voorschijn uit 

het gewaad van den romanschrijver. Misschien is echter die aangenomen air van 

moralist weer op zijn beurt een kunstgreep om het scabreuse van het onderwerp 

te bedekken, om zijne waardigheid op te houden en niet met collega’s wat de 

keuze van een alledaagsch sujet betreft op ééne lijn gesteld te worden. Indien 

Daudet’s zonen de vaderlijke vermaning zullen ter harte nemen zal het niet de 

uitwerking van den roman zijn. Doch het doel of de invloed van het boek doet 

aan zijne innerlijke kunstwaarde geen voor- of nadeel; het wil beoordeeld 

worden zooals het daar voor ons ligt. En dan mogen wij zeggen dat de roem des 

schrijvers er noch door vermeerderd noch verminderd is. Wij wisten waartoe hij 

                                                           
59 De titeldame uit de roman La Dame aux Camélias van Alexandre Dumas fils, verschenen 

in 1848. 
60  We herinneren ons Erens’ vlindervergelijking bij de door mannenarmen vliegende 

Berthe. 
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in staat was, hij heeft ons geene nieuwe zijde van zijn talent geopenbaard, ook 

zal men zijn laatste werk zeker niet zijn beste noemen, doch wij kunnen hem 

dankbaar zijn dat hij ons wederom een nieuw kunstwerk heeft geschonken, 

doorstroomd van de geurige lucht van het Zuiden, doordrongen van den 

vroolijken zonnestraal der provincie voor de eene helft en trillend van het leven, 

van het koortsachtige leven van de hoofdstad voor de andere.  

              François Erens. 
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LETTERKUNDE.61 

MAURICE BARRÈS 

Les taches d’encre. 

 

Brandes wijdt in zijn ‘Geschichte des Romantismus’ in Frankrijk, 62  een 

afzonderlijk hoofdstuk aan de strijders van 1830, wier werken ten huidigen dage 

vergeten op de bestofte en met spinnewebben gedrapeerde zolders van oude 

boekwinkels in de sombere straten van den linker Seine-oever begraven zijn, of 

in de houten kastjes van de ‘quais’ door bibliophilen van de laatste klasse voor 

eenige centimes indertijd werden uitgestald. Hij noemt slechts weinigen. 

Wanneer Hugo op den avond van zijn leven zijn blik achterwaarts wendt, zoo ziet 

hij den weg van zijn tocht met vele doden bedekt; hij kende al de getrouwen van 

zijn talrijke garde en niet zonder weemoed ziet hij terug naar den Hernanislag,63 

zijn Marengo. 64  Maar wanneer de zon van het Romantisme aan den 

gezichteinder wegzinkt, de zon eener nieuwe richting gloeit met bloedspracht in 

hare opkomst aan het tegenovergestelde gedeelte van den letterkundigen 

hemel. Een leger, wel uitgedost en met alle uitvindingen der moderne 

wetenschap gewapend, is in aantocht. Reeds zijn eenige schermutselingen 

geleverd, doch is de overwinning nog niet volkomen aan den opperbevelhebber 

Emile Zola verzekerd. Wij mogen echter voorspellen, dat zijne litteraire 

krijgskunst de gewilde resultaten zal opleveren. Indien we dit leger nauwkeurig 

monsteren, zoo vinden we naast het gros, uit meer ruwe krachten bestaande, 

                                                           
61 De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland. Zondag 21 December, nummer 391, 

1884(d), 7. 
62 Onderdeel van het vanaf 1872 verschenen, zesdelige Hauptströmungen der Literatur des 

neunzehnten Jahrhunderts. 
63  Hernani is een liefdesdrama in vijf akten van Hugo, dat verscheen in 1830. Het 

vernieuwende daarvan school in alexandrijnen die uit drie ritmegroepen waren 

opgebouwd en niet uit vier, zoals gebruikelijk was in een zogeheten klassiek alexandrijn 

(Van Zoest 1996: 3). 
64 Marengo was een paard van Napoleon, een grijswitte Arabier, moedig en betrouwbaar, 

vernoemd naar de Slag die bij dit Italiaanse dorp plaatshad op 14 juni 1800 – en op die 

veldslag doelt Erens. Napoleon en zijn Franse leger won die, nipt, van de Oostenrijkers. De 

door Erens bedachte analogie schuilt in de doorbraak die beide zaken voor hun initiators 

betekenden: Napoleon vestigde met ‘Marengo’ zijn macht, Hugo maakte met ‘Hernani’ 

naam als romantisch schrijver. 
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eenige bataillons d’élite, de St. Cyriens65 van Zola’s troepen. Deze strijden onder 

dezelfde vlag, maar de elegantie en voornaamheid hunner bewegingen, de 

afgemetene houding hunner wapens duidt ons aan, dat we hier met eene 

keurbende te doen hebben. Zoo hebben we slechts in een groven trek het 

verschil aangeduid van die beide stroomingen welke, alhoewel hier en daar 

vermengd, somtijds hemelsbreed van elkander verschillen ja, elkander 

desavoueeren. Zoo hebben we aan den eenen kant Zola en aan den anderen 

Goncourt, Mendès en om een jongeren te noemen, Emile Michelet den 

secrétaire van la Jeune France. Ook Maurice Barrès behoort tot deze laats en. 

 5 November j.l. verscheen te Parijs het eerste nummer van een 

maandschrift getiteld ‘Les Taches d’encre’ door Maurice Barrès. Zij, welke dien 

naam nog niet kenden, en er waren er nog, waren ten hoogste verwonderd toen 

ze vernamen dat die altas, welke den wereldbol van een tijdschrift alléén durfde 

tillen, welke elke medewerking onverbiddelijk afwees, een jongmensch was van 

nauwelijks 25 jaren. Niet zonder een glimlach namen ze onder de galerie van het 

Odeon hun 20 sous uit hun zak om gedurende den rit Odeon-Batignolles een blik 

in het boekje te werpen; doch zij bemerkten niet dat zij St. Sulpice passeerden, 

zij zagen niet op naar de elegante equipages van den Boulevard St. Germain, zij 

ontwaakten pas uit hun droom toen de conducteur riep ‘Clichy’. Zij hadden 

gelezen het artikel: La folie de Charles Baudelaire. Hun glimlach had plaats 

gemaakt voor diepen ernst: de wetenschap der ‘débauche’66 was hun duidelijker 

geworden.           

 Zola is de reuzeneik, gelijk aan een dier duizendjarige woudvorsten van 

Fontainebleau.67 Zijn werk zal groeien en bloeien, doch wat belet dat de fijn 

geciseleerde varens aan zijn voet welig tieren; keurig kantwerk der natuur voor 

wie het kleine niet minder een meesterstuk is dan het groote.   

 Het baudelairisme heeft diep ingegrepen in de fransche letterkunde en 

menige inktkoker van het jonge Frankrijk is gevuld met het bloed van den dichter 

der Fleurs du Mal. Ook Barrès is tot dezen gegaan en heeft gezegd: ‘Meester, 

leer me begrijpen en navolgen.’ Hij heeft niet vergeefs gebeden.        

                                                           
65 De École Spéciale Militaire de Saint-Cyr is de meest prestigieuze militaire school voor 

kandidaat-officieren in Frankrijk. De school werd gesticht door Napoleon in 1802. 
66 losbandigheid, ontucht 
67 De stad Fontainebleau ligt ruim zestig kilometer ten zuidoosten van Parijs en staat 

behalve om het zestiende-eeuwse kasteel ook bekend om het bos dat de plaats omringt, 

het Fôret de Fontainebleau, met een diameter tot wel dertig kilometer een van de grootste 

bossen van Europa. 
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‘J’entreprends cette publication pour me faire connaitre’68  schrijft hij in zijn 

voorrede. Die bekentenis dunkt mij te openhartig. Ik noem haar onhandig. Er 

bestaat een soort van diplomatieke openhartigheid, welke door het veinzen van 

kracht elke tegenwerping den kop inslaat: een middel waartoe alléén in het 

uiterste geval moet worden overgegaan. Hij heeft het hier aangewend zonder 

dat daartoe noodzakelijkheid bestond. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat 

men na het lezen van dezen volzin de brochure uit de handen zou leggen met de 

woorden: Mijnheer, indien dit alléén uw doel is hebt gij niets in uw hart. Uwe 

ijdelheid doet besluiten tot het leege van uw geest en inborst. Monsieur si vous 

n’avez rien a me dire, pourquoi venir auprès de moi?69   

 Gelukkig was dit slechts eene onhandigheid. Barrès is nog geen diplomaat 

in de République des lettres. Om er zonder diplomatie te komen moet men 

evenals Alexander den knoop niet ontwarren maar doorhakken.70 Tot dit laatste 

hoort meer zelfbewuste kracht dan tot het eerste. Of Barrès deze werkelijk bezit 

zal de toekomst moeten leeren. Al neemt hij het air van een vermetele aan, al is 

hij niet voor den coup d’état71 van 5 November teruggedeinsd, we zullen later 

moeten zien of wij het met den waren koningszoon of met een usurpator72 te 

doen hebben. Niettemin blijft een usurpator altijd eene curiositeit. Het begin is 

goed geweest. Les taches d’encre zijn waard door iedereen te worden ingezien. 

Over Baudelaire is niets beters geschreven dan Barrès heeft gedaan. Zelfs 

Bourget heeft het er niet beter afgebracht.      

 Somtijds rollen zijne ideeën met vlugge majesteit als smettelooze 

sneeuwlawinen van de toppen der Alpen, dan weer als bloedige bommen over 

de slagvelden. Hij daalt neer in de psychologische diepten van het 

menschenhart, toont u de akeligste spelonken van het Sadisme! Ouf! daar 

fladdert en kruipt allerlei ongedierte. Met arendswiek verheft hij zich weer tot 

de hoogten van het zuivere Denken; rent weer beeldengalerijen door van het 

dolzinnigste polychrome tot het meest vlekkelooze marmer en roept u uitgeput 

                                                           
68 Ik onderneem deze publicatie om mezelf bekend te maken. 
69 Meneer, als u mij niets te zeggen heeft, waarom komt u dan naar mij toe? 
70 Verwijzing naar de ‘Gordiaanse knoop’ die de Macedonische vorst Alexander de Grote 

volgens de overlevering in 333 v.Chr. in de (thans Turkse) plaats Gordium zou hebben 

doorgehakt. Een orakel had voorspeld dat wie erin slaagde, de ingewikkelde knoop te 

ontwarren, heerser over heel de aarde zou worden. Aan dat ontwarren waren geen eisen 

gesteld, reden waarom Alexander koos voor de relatief eenvoudige oplossing. 
71 staatsgreep  
72 onrechtmatig bezitnemer 



 

412 
 

toe:             

 C’est un autre calice que celui du Christ, mes frères, que le calice des Fleurs 

du Mal.73         François Erens. 

 

MAURICE BARRÈS74 

Les taches d’encre. 

II. 

 

In zijn tijdschrift wordt door den auteur ook het glibberige terrein der hooge 

politiek betreden. Tissot met zijn ‘Voyage au pays des milliards’75 wordt geducht 

doorgehaald.        

 ‘Duitschland is ook een groot land en behoort met Frankrijk en Engeland 

tot de fakkels der menschheid; ruk een dier pilaren weg en de menschheid zal 

wankelen op hare grondvesten,’ zegt Barrès, en hij veroordeelt de werken van 

Tissot en hunne strekking.        

 Maar om iemand naar waarde te schatten, zijne verdiensten te erkennen, 

behoef ik daarom toch niet na te laten hem te haten en hem toe te roepen: 

‘Tusschen ons zal nooit eenige vriendschap bestaan. Gij of ik en niet Gij en ik.’ 

Indien Frankrijk het karakterlooze Oostenrijk zou navolgen, zal het zijn 

ongerepte ridderlijkheid in de geschiedenis verliezen; de zonen zullen hunne 

vaderen vloeken omdat zij eene smet op het rijk geworpen hebben, hetwelk 

volgens Grotius het schoonste na dat der hemelen is. Zij zullen den vroegtijdigen 

dood van Gambetta betreuren en Deroulède76 als een heilige vereeren. Het is 

nagenoeg zeker, dat eer een kwart eeuw zal verloopen zijn, de Duitsche legers 

den Rijn zullen overtrekken en hun overmoed zal aanzwellen, wanneer zij de 

                                                           
73 Het is een andere kelk dan die van Christus, mijn broeders, [dan (?)] de kelk van de 

Bloemen van het Kwaad. 
74 De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland. Zondag 28 December, nummer 392, 

1884(e), 10. 
75 Victor Tissot (1844-1917), Frans letterkundige van Zwitserse origine. De roman (Reis 

naar het land van miljarden) verscheen in 1875, verkocht binnen luttele weken 50.000 

maal en het bedoelde land uit de titel is Pruisen. 
76  Paul Deroulède (1846-1914), Frans auteur van patriottische gedichten en ultra-

nationalistisch politicus. Voorstander van een nieuwe oorlog tegen Duitsland om de 

nederlaag van 1871 te wreken. 
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Germania van den Niederwald77 op hun doortocht zullen groeten, want de tijden 

zijn nog ver dat de conflicten tusschen volkeren op vreedzame wijze zullen 

beslecht worden. En al is het niet waarschijnlijk dat de wateren van den Rijn met 

bloedplassen zullen vermengd zijn, dat het standbeeld der Germania door 

fransche kogels uit elkaar zal spatten, al is het niet te voorzien dat de Dom van 

Keulen als paardenstal voor de fransche kurassiers78 zal dienst doen, Frankrijk 

mag niet rustig de handen in den schoot leggen en toezien hoe de vijand het land 

vernielt. Daarvoor is trouwens geen gevaar. De haat tegen Pruisen smeult nog 

steeds in de massa van het volk: Moge hij alleen tot uitbarsting komen wanneer 

het noodig is! Door Gambetta zou dezelve misschien ontijdig zijn geweest. Doch 

wanneer het uur der vergelding zal slaan, wie zal dan de Genaal X zijn? 

 1883. 6 Januari. De grijskleurige Place de la Concorde was zwart bevlakt 

met menschengroepen. De balconslijnen der aangrenzende gebouwen waren 

met zwart gestreept: dit ook waren toeschouwers. Aan de overzijde der Seine 

hing een reusachtige sluier in schilderachtige vouwen over den gevel van het 

Palais Bourbon, wiens trappen met lijkkransen bezaaid waren. De lucht, als wilde 

ook zij het hare er toe bijdragen, was met donkere wolken gesluierd; daar 

tusschendoor scheen de zon en deed de stralen der klaterende fonteinen, de 

gladde helmen der uhlanen79 en kurassiers schitteren. Een lijkwagen kwam over 

de brug en hield stil alvorens de Place te betreden. Dit oogenblik was plechtig. 

Eene ongestoorde stilte vleide zich op de hoofden der honderdduizenden 

toeschouwers neêr, men hoorde alleen het ruisschen der fonteinen, toen 

plotseling de tonen der oude Marseillaise weêrklonken, waarop de lijkstoet zich 

in beweging zette. De geluiden der kanonschoten dreunden over de steenen 

massa’s der groote stad, de paarden sloegen met doffen maatslag op het 

asphalt, het spichtige gewerenveld draaide naar rechts en naar links en men 

voerde ten grave hem, die zijn volk van den ondergang had gered en die aan 

datzelfde volk de verloren glorie had kunnen teruggeven.   

 Deze vertooning, want het was eene vertooning, is eene schitterende 

illustratie der menschelijke Tragicomoedi geweest. Wel tragisch klonk die 

                                                           
77 Bedoeld wordt het bij het Duitse Rüdesheim gelegen Niederwalddenkmal, voltooid in 

1883. Het standbeeld herinnert aan de stichting van het Duitse Rijk na de Frans-Duitse 

oorlog en toont de vrouwenfiguur Germania, het Duitse antwoord op de Franse Marianne. 
78  cavaleristen, voorzien van helm en kuras (een borst- en rugharnas, bestaande uit 

aangegespte plaat of platen) 
79 Ulanen, een aan de Slavische talen ontleend woord: licht gewapende ruiters, vroeger 

vooral voor strategische verkenning ingezet (Geerts en Den Boon 2004: 3589). 
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Marseillaise welke de fransche troepen op hun zegetochten door heel Europa 

begeleidde, op het oogenblik dat het beeld der stad Straatsburg met rouw 

omfloerst was en Gambetta naar Père Lachaise ging verhuizen.   

 De dictator is niet meer. Zijn verdwijnen is misschien een geluk voor het 

land: eenigen beweren dit: doch eens zal er een opvolger moeten gevonden 

worden en dat uit de groote menigte. Kan men het Tissot euvel duiden indien 

zijne boeken tot deze zijn gericht? Voorzeker niet: zijne werken over Duitschland 

zullen misschien bij den toekomstigen redder van Frankrijk het bewustzijn zijner 

roeping doen geboren worden en bij anderen het in onze tijden kwijnend gevoel 

van patriotismus doen herleven.       

 Barrès heeft een tweede fout begaan: hij heeft zich aan eene novelle 

gewaagd; hij heeft zelf willen scheppen: doch is daarin slechts ten deele 

geslaagd; hij mist nog de zelfbeheersching en het noodige geduld. Hij gaat te vlug 

om de bloemen, welke hij op zijn weg ontmoet, te verzamelen en te 

rangschikken. De gedachte dat alle theorie ‘grau’80 is en groen de boom des 

levens, ligt aan zijn novelle ten grondslag doch bevat tevens hare veroordeeling; 

want de handelende personen zijn te veel belichaamde theorieën, lijden te veel 

aan bloedarmoede om door ons als levende menschen te worden aangezien. Het 

is echter weer diezelfde oorspronkelijke en toch artistieke stijl welke ons 

bekoort, of laat ik liever zeggen, verwondert door zijne stoutheden.  

 Er zijn bij hem twee naturen: de dichter en de criticus. Eene zal er moeten 

ondergaan; laten we afwachten welke deze zal zijn. Ik leg het geval aan heeren 

psychologen voor.   Amsterdam, 8 Dec.   François Erens. 

                                                           
80 Duits voor: grijs 
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EEN WOORD VAN VICTOR HUGO OVER NEDERLAND.81 

Eene herinnering. 

 

‘Koetsier! Naar Victor Hugo.’ en de handige Antomedon,82 zonder eene enkele 

inlichting te vragen, sprong op den bok, blijkbaar in zijn schik iemand naar den 

grootsten man van Parijs te kunnen voeren.     

 Het was een heerlijke Juli-avond. Eene bittere lucht steeg op van den 

verschbesproeide straten die met rijtuigen en wandelaars gevuld waren. De stad 

begon een feestelijk aanzien te krijgen, want men maakte toebereidselen voor 

het Nationale feest van den 14den dier maand. Mijn koetsier joeg in hollende 

vaart door den stroom fiacres,83 en zwaaide zoo woest met zijn zweepscepter 

dat ik elk oogenblik in de naastbijgelegen ‘pharmacie’ kon terecht komen. Doch 

sterven vóórdat ik Victor Hugo gezien zou hebben, dat was te erg. Zoodra ik 

echter den Arc de Triomphe de l’Etoile in het oog kreeg, begon ik meer en meer 

op mijn gelukkig gesternte te vertrouwen, niettegenstaande mijn roekelooze 

wagenmenner triompheerend zijn rossinante84 al sneller en sneller dreef, zich 

tallooze verwenschingen zijner collega’s op den hals haalde, maar hen allen 

beschaamde.         

 Aangekomen, werd ik in den salon binnengelaten, waarna het niet lang 

duurde of de grijze meester verscheen, Mevrouw Lesclide de echtgenoote van 

zijn secretaris, aan den arm voerende, gevolgd door Georges en Jeanne en den 

heer en mevrouw Lockroy. Na mevrouw Lesclide de hand gekust te hebben trad 

Hugo op me toe, terwijl de heer Richard Lesclide mij voorstelde. Tusschen zijne 

beide handen de mijne nemend, sprak de doorluchtige dichter langzaam op 

plechtigen toon:          

 ‘Mijnheer, ik heb uw land zeer bemind; ik bemin het nog steeds, het is het 

land der vrijheid!’          

 Hij verzocht mij nu plaats te nemen aan zijne rechterzijde op de sofa, en 

na eene korte stilte wendde hij zich weer tot me, en betreurde dat België zich 

van ons had afgescheiden. ‘De toekomst van Europa is een bond van vrije staten,’ 

zeide hij.                    

                                                           
81 De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland. Zondag 31 Mei, nummer 414, 1885, 10. 
82 De wagenmenner van Achilles in Homerus’ Ilias. 
83 huurrijtuigen 
84 slecht paard, knol, naar het paard van Don Quichot: Rocinante (Geerts en Den Boon 

2004: 2888). 
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Hier voegde de heer Lockroy zich in het gesprek, zeggende dat zoo er gevaar van 

de zijde des heeren de Bismarck voor ons dreigde, Frankrijk en waarschijnlijk ook 

Engeland gereed zouden staan om ons te steunen.     

 Ook de nationale vrouwendrachten kwamen ter sprake: daaromtrent 

werd ik door de aanwezige dames druk ondervraagd, terwijl Jeanne ernstig als 

eene ‘grande dame’ met haar waaier wuivende, toch bij het hooren dat de 

Friezinnen gouden hoofdversierselen droegen, hare kinderlijke verwondering, 

welke in hare oogen schitterde, niet kon verbergen.    

 Zoo liep deze merkwaardige avond voor mij af. Het woord van Hugo over 

Nederland zal ik nooit vergeten, en is daarom te meer waard bij deze 

gelegenheid vermeld te worden, omdat zulk een woord in zijn werken over ons 

vaderland niet voorkomt.        

        François Erens
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VII – ‘Bredero’ in La jeune France   

 

BREDERO1  

NOTES SUR LA LITTÉRATURE HOLLANDAISE  

 

Il n’y a pas de littérature moins riche que la littérature hollandaise. Les grands 

poètes, comme les grands prosateurs, font défaut dans le pays d’Outre-

Moerdyk, tandis que les écrivains de second ordre ont versé des déluges d’encre 

sur le bon papier du pays, papier très renommé comme on sait. Le vrai sentiment 

du beau, de l’exquis, de l’idéal enfin, est absent; les sensations sont ternes. Le 

brouillard épais qui monte du terrain marécageux salit éternellement le ciel bleu. 

Impossible même d’entrevoir les contours d’un système métaphysique. Tout 

s’efface, s’amollit, se fond. On est toujours sur terre, sur cette terre qu’on a dû 

disputer à la mer et qui n’est qu’un immense tas de boue, troué par-ci, par-là, 

par les pilotis qui soutiennent les modernes cités lacustres. Forcés de s’occuper 

des moindres besoins matériels, dont ils obtiennent la satisfaction à force d’un 

travail lent, mais sûr; n’ayant pas le loisir de flâner sur les rocs escarpés bordant 

de gris les lacs d’azur, qui semblent des lambeaux de ciel descendus par les mains 

des anges; mais ne voyant que des prairies plates déroulées à perte de vue, où 

paissent paisiblement des vaches blanches, où se dresse tantôt la girouette d’un 

moulin à vent, tantôt la voile d’un vaisseau qui, lentement, imperceptiblement, 

s’avance, les hommes de cette race ont senti peser sur leur caractère national 

l’enveloppement du site. L’âme s’est rétrécie sous cet horizon élargi. Chez ce 

peuple commerçant par excellence, le négociant, après les labeurs de la journée, 

se repose le soir au coin de son foyer, et c’est dans le rire alourdi, la grosse bonne 

humeur, qu’il trouve le meilleur antidote contre les fatigues quotidiennes, le 

meilleur moyen de balayer un instant de sa tête lasse les chiffres et le montant 

des lettres de change. Dans la fumée de la pipe, dans les vapeurs de l’alcool, les 

tempes blanchies près des comptoirs battent plus fort, les faces s’éclairent et 

s’enluminent.           

 On voit d’ici, et même sans avoir lu une seule ligne des écrivains de ce 

                                                           
1 La jeune France, Août 1885, 24-29 [Erens 1885(c)]. 
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peuple, quelle littérature devait naître dans ce pays où l’on ignore les luttes de 

l’âme, le cruel et le poignant des désirs humains, les sauts et les éclats des 

passions. On n’a jamais eu le courage ni la force d’étaler son propre cœur devant 

soi, de le disséquer sans merci, et d’en faire couler le sang qui, seul, nourrit le 

chef-d’œuvre, car c’en est le suc et la sève. On n’a jamais été tourmenté par la 

conscience, la vie, ni soupiré après les régions sereines de l’inconscience. Même 

la haine et le mépris, signes des âmes hautaines, ne viennent jamais troubler les 

eaux stagnantes des âmes hollandaises. Oh! non, la douceur du foyer avant tout. 

Les sentiments ne doivent pas monter plus haut que le plafond de la chambre, 

ni surtout sortir du cadre de la famille: on ne sort que pour faire des affaires.  

 Ainsi naquit une poésie du foyer, une poésie du ‘home’ hollandais. C’est 

pourquoi nos livres ne sont jamais devenus européens, n’étant l’expression que 

d’un ‘humour’ tout particulier et incompréhensible pour les autres nations.  

 N’ayant pu être artiste, on se fit savant; on se jeta dans l’érudition. On 

entassa dans sa tête des connaissances, comme on emmagasine des 

marchandises. Les plus grands philosophes ont été des Hollandais et Bentley,2 

qui était plus qu’un simple savant, fut un Anglais. Encore aujourd’hui, il est 

permis de n’avoir aucune originalité, de ne rien créer, pourvu qu’on sache 

plusieurs langues, pourvu qu’on ait son nom empanaché d’un titre de docteur 

de Leyde ou d’Utrecht.          

 Il y a une période, dans la littérature hollandaise, qu’on nomme l’âge d’or, 

c’est le XVIIe siècle. Hooft et Vondel sont réputés les premiers génies poétiques 

que la Hollande ait produits; cependant tous les deux furent atteints de la lèpre 

classique qui, nulle part, n’a régné comme ici. Dans ce temps-là, où la mode était 

aux Tragiques grecs, à Virgile et à Senèque, on ne vit que des mauvais pastiches 

s’élever sur les champs littéraires. Hooft fut grand poète par moments dans ses 

poésies érotiques. Mais il consuma son talent en voulant rivaliser avec Tacite 

dans l’Histoire et raconta la guerre contre l’Espagne; une œuvre que, seuls, des 

professeurs de lycées fouillent pour y trouver quelques curiosités de langue afin 

de les mettre dans leur dictionnaire rêvé. Quant à Vondel, c’est lui que nous 

montrera le Hollandais comme sa plus grande gloire nationale; quelques-uns 

même vous diront qu’il est l’égal de Shakespeare et de Göthe. Heureusement, 

                                                           
2 Waarschijnlijk doelt Erens gezien de zinscontext op Richard Bentley (1662-1742), Brits 

theoloog en criticus en niet op diens beide naamgenoten, zijn zoon de schrijver (1708-

1782) of de uitgever van die naam (1794-1871).   
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tout le monde n’est pas du même avis, et la vérité est qu’il nous a laissé un gros 

bagage composé de tragédies ennuyeuses, de chants lyriques sans lyrisme, de 

satires grossières, mais savoureuses, et d’autres poésies de circonstances qui ne 

nous intéressent nullement. Il faut des recherches minutieuses pour trier l’or vrai 

de ce tas immense de clinquant: oui, il y a de l’or vrai là-dedans et des perles 

aussi. Cependant, dans la longue série d’une trentaine de tragédies, il n’y a pas 

un seul type créé par ce laborieux poète, il n’y a pas une seule analyse d’une 

passion profonde.          

 Chacune de ses pièces est une déclamation sonore à la manière de 

Sénèque le tragique.          

 Le poète, dont on a fêté le troisième centenaire le 31 mars de cette année, 

ne savait ni le grec, ni le latin.         

 Gerbrand Bredero naquit à Amsterdam le 15 mars 1585, d’une famille 

pauvre et obscure; il se voua d’abord à la peinture, mais jeta bientôt le pinceau 

et prit la plume.           

 La vie d’Amsterdam de ces jours-là offrait une matière riche à exploiter. 

Cette vie plantureuse, riche de sève, convenait bien à un talent robuste comme 

celui de Bredero. La terrible guerre contre l’Espagne fut couronnée d’un succès 

éclatant. La Liberté venait de déposer ses couronnes sur le tombeau des braves. 

Le souffle de la Paix fit germer une vie active, fit éclore un commerce dont les 

trames enveloppèrent bientôt le monde entier. Amsterdam fut la grande foire 

européenne: c’était la foire au pain d’épice du XVIIe siècle. Des navires sans 

nombre apportèrent chaque jour des richesses nouvelles à la cité monstre 

couchée sur les pilotis. Elle attirait dans ses murs des habitants de tous les coins 

du monde, à qui les invalides, les vétérans de la dernière guerre, montraient du 

bout de leur bras coupé ou de leur bâton, dans chaque rue, les souvenirs glorieux 

de la défense contre l’ennemi commun. La jeunesse faisait rouler l’argent à 

pleins flots, pendant que les pères, au fond de leurs bureaux, peinaient sur leurs 

livres de caisse, pendant que les mères veillaient à la propreté de la maison, 

époussetaient les riches tapis et les tentures, et que les grasses bonnes lavaient 

les pavés étroits sur lesquels elles étalaient des flaques d’eau. La rue, encombrée 

et secouée par de lourds wagons de marchandises, où se promenaient, 

richement parées, souriantes, les jeunes filles aux bras de leurs amoureux; les 

banquets et les sorties des archers que tout le monde connaît par les tableaux 
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de von der Helst,3 de Rembrandt et de Govert Flink: voilà belle matière pour 

l’écrivain.            

 Bredero s’empara de ces sujets; il fut lui-même porte-drapeau d’une 

compagnie d’archers, poste très ambitionné. Il aimait beaucoup à se mêler à la 

foule, visitant tout et ramassant ce qui lui convenait pour ses œuvres, par 

lesquelles il devint le Jean Steen de notre littérature. Il avait 26 ans quand il 

débuta avec un drame intitulé ‘Roderich et Alphonse’, dédié à Hugo Grotius. Son 

œuvre suivante fut encore empruntée, comme la première, aux romans de 

chevalerie; il y joignit cependant des scènes et des types pris dans sa ville natale, 

mais qui ont le seul défaut de ne pas s’attacher à l’œuvre; ce sont précisément 

ces hors-d’œuvre rencontrés dans toutes ses pièces qui sont ses plus grands 

titres de gloire: ils contiennent des tableaux pleins de vie et de mouvement, de 

force et de justesse. Chaque trait porte l’empreinte chaude de la réalité, qu’il 

savait si bien attraper au passage. Le peuple, dans les théâtres où nulle place ne 

restait libre, battait des mains à l’audition de ces longues descriptions, qui ne 

l’ennuyaient pas parce qu’on lui montrait son propre portrait, parce qu’on lui 

dressait devant les yeux tout l’entourage dans lequel il vivait, jusqu’aux moindres 

détails; sa rue, avec son va-et-vient propre, les dictons qui vivaient dans sa 

bouche.            

 C’est par cette forte saveur populaire mêlée à des descriptions saillantes, 

que Bredero revit de nos jours. Il serait néanmoins dangereux de parler ici de 

naturalisme; l’art de la fin de notre siècle et probablement celui du 

commencement du siècle suivant, c’est le reflet intense de la matière, colorée 

dans le cerveau de l’homme, par le moyen de l’œil, plus finement organisé 

aujourd’hui. Voilà ce que l’artiste ne ressentait pas il y a trois cents ans. Tous les 

rayons de l’art convergent vers le tableau; c’est pourquoi le roman triomphe du 

drame qui se meurt.          

 On remarque aisément que Bredero, dans ses premières pièces, ne fut pas 

maître de la langue. Il se mit à la lecture de Hooft, dont l’élocution élégante et 

travaillée jusqu’à l’excès, lui sauta aux yeux. Cette influence fut heureuse; son 

style gagna de la souplesse sans perdre cette senteur fraîche du peuple qui 

manque à Hooft, l’homme raffiné et mondain. Il écrivit successivement la 

comédie du ‘Meunier’, la comédie de ‘la Vache’, le ‘Petit Maure’ et le ‘Brabançon 

                                                           
3 Bartholomeus van der Helst of Bartelt, Haarlems schilder uit de Gouden Eeuw (1613-

1670). 
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espagnol’. Cette dernière pièce fut le dernier travail qu’il acheva. Le sujet en est 

tiré du roman picaresque ‘Lazarillo’, de Tormes de Mendoza. On le considère 

avec raison comme son chef-d’œuvre, à cause de quelques scènes magistrales, 

débordant de vie, qui intéresseront tant que vivra la langue hollandaise.  

Bredero ne fréquentait pas le monde comme Hooft. Un seul salon littéraire lui 

ouvrait ses portes: c’était celui de Roemer Vischer, riche négociant, amateur des 

arts, dont les deux filles s’occupaient beaucoup de poésie. La cadette était 

renommée, non pas seulement pour ses hautes facultés de poétesse et de 

musicienne, mais aussi pour sa beauté. Bredero s’éprit d’elle. Le préjugé de caste 

fut un obstacle insurmontable, et Maria Tesselschade (c’était son nom) resta 

froide sous l’œil ardent du jeune poète qui, dans son cœur, cachait des 

sentiments fins et délicats. Cette nature richement organisée, pendant toute son 

existence, ne fut jamais éclairée par le rayon d’amour si avidement recherché. Il 

fut un de ceux qu’on nomme les « pas de chance » en cette matière et mourut 

jeune, à peine âgé de 33 ans, le cœur brisé, fané, épuisé par ses espérances 

frustrées.  

Dans sa dernière pièce restée inachevée, ‘le Chevalier muet’, 4  et dans ses 

poésies lyriques, nous rencontrons maintes phrases où percent ses dépits 

amoureux; par exemple, en parlant d’une femme, il dit:  

‘Je voudrais prendre ce cochon par ses longues jambes, et briser sa tête de 

linotte contre les pierres.’  

Il avait mérité mieux pourtant, cet homme qui, malgré son origine et ses 

accointances avec la foule, était bien supérieur aux riches bourgeois des hôtels 

du Heerengracht et Keizersgracht.  

La littérature nationale perdit en lui un homme en qui elle pouvait espérer à juste 

titre trouver son plus illustre représentant, celui qui était le type artistique 

hollandais le plus pur, à qui Molière aurait volontiers serré la main, lui 

reconnaissant un talent fraternel. Son œuvre est restée imparfaite, mais c’est la 

faute du destin. Notre littérature n’eut pas de chance.  

Frantz ERENS  

                                                           
4 het treurspel Stommen ridder (1619) 
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EEN PROTEST.5 

ROTTERDAM, 25 Augustus 1885. 

 

‘Canaux, canards, canaille!’6 zeide Voltaire over ons land sprekende. Voltaire was 

een Franschman, en een der walgelijkste sujetten uit dat overigens roemrijk volk. 

Maar Frantz Erens, hoe vreemd zijn voornaam er ook uitziet, is een Nederlander. 

Dit blijkt uit verschillende uitdrukkingen, voorkomende in een artikel, door hem 

geplaatst in het Parijsche tijdschrift La jeune France, dat eene allerschandelijkste 

beoordeeling bevat van ons land, ons volk, onze taal, onzen geest en ons hart. 

Uit de bedoelde uitdrukkingen noemen wij b.v. deze: ‘daarom zijn onze boeken 

nooit Europeesch geworden (hebben geene Europeesche verspreiding 

gevonden).’            

 Hoe een Nederlander zoo over zijn vaderland en zijn volk en over al wat 

dat volk lief is spreken kan, als Frantz Erens doet, begrijpen wij niet; in de aderen 

van dien man moet wel geen droppel echt Nederlandsch bloed vloeien, in zijne 

ziel geen greintje vaderlandsliefde gevonden worden. Hij schrijft in een vreemd 

tijdschrift, waarin Paul Bert, Clovis Hugues, Eugène Felletan en andere dergelijke 

ongeloovige en revolutionaire staatslieden en schrijvers hunne gedachten 

uitdrukken en stijft de Franschen niet slechts in de dwaze denkbeelden, welke zij 

over ons volk koesteren, maar spoort hen zelfs aan om ons te verachten met een 

souvereine verachting, laag op ons neder te zien, zooals alleen een door 

revolutie en zedeloosheid opgeblazen Franschman dat doen kan.   

 Hij schrijft eene beoordeeling van Bredero, wiens gedachtenisfeest 

onlangs te Amsterdam gevierd werd. Als litterarisch stuk heeft het weinig om 

het lijf; ’t is een zeer oppervlakkige beoordeeling, welke met de volgende 

dwaasheden eindigt:          

 ‘De nationale litteratuur verloor in hem [in Bredero] een man, in wien zij 

met grond haren beroemdsten vertegenwoordiger kon vinden, hij, die de 

zuiverste Hollandsche kunsttype was, wien Molière gaarne de hand zou gedrukt 

                                                           
5 Bots, P.M.: ‘Een protest’, in: De Maasbode, jaargang 17, woensdag 26 augustus 1885, 1, 

2. 
6 Grachten, eenden, schorem. Of Voltaire de voor ons land weinig vleiende alliteratie 

werkelijk uitgesproken heeft, is ongewis. De uitspraak is in zijn geschriften niet terug te 

vinden, ook niet in het over Nederland(ers) nogal negatieve Candide. 
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hebben, een broederlijk talent in hem erkennende. Zijn werk is onvolmaakt 

gebleven, maar dat is de schuld van het lot. Onze litteratuur had geen kans.’  

 Deze regels leeren, dat de schrijver Bredero vereert. Dat hebben al onze 

liberale bladen gedaan, maar niemand hunner heeft de domheid begaan Bredius 

den beroemdsten vertegenwoordiger onzer litteratuur te noemen, en niemand 

hunner heeft goddank slijk geworpen op den glorievollen Nederlandschen naam. 

Hiertoe is alleen een Frantz Erens in staat; een man, de boosaardigheid in 

persoon, en toch nog dommer dan boosaardig en wie weet!... nog goddeloozer 

dan dom.            

 Wij protesteeren tegen zijn eerloos geschrijf en zullen dit aan onze lezers 

mededeelen, niet alleen om hun te doen zien dat ons protest gegrond is, maar 

om hen aan te sporen met ons tegen de taal van dien onnederlandschen 

Nederlander te protesteeren.         

 Zijn geschrijf over Bredero leidde hij in met de volgende beschouwing over 

ons land, ons volk en onze litteratuur.       

 Er bestaat geene letterkunde, minder rijk dan de Hollandsche. De groote 

dichters, evenals de groote prozaschrijvers, ontbreken in het land boven den 

Moerdijk, terwijl de schrijvers van den tweeden rang zondvloeden inkt hebben 

gestort over het goede papier des lands, een zeer beroemd papier, zooals men 

weet. Het ware gevoel voor het schoone het uitgelezene, kortom voor het ideaal, 

bestaat niet; de ontroeringen zijn flauw. De dikke mist, die uit den moerassigen 

grond opstijgt, bezoedelt eeuwig den blauwen hemel. Het is zelfs onmogelijk de 

omtrekken van een metaphysisch stelsel te bespeuren. Alles wordt er 

uitgewischt, verflauwt en smelt weg. Men is altijd op aarde, op dien grond, 

welken men aan de zee heeft moeten betwisten en die slechts eene onmetelijke 

hoop slijk is, hier en daar doorboord met palen, die de hedendaagsche, in het 

water staande steden ondersteunen. Gedwongen zich bezig te houden met de 

minste stoffelijke behoeften, waaraan zij kunnen voldoen door middel van een 

langdurigen, maar zekeren arbeid; niet kunnende ronddwalen op scherpe 

rotsen, die de azuren meeren met grip omzoomen en op stukken van den hemel 

gelijken, nedergedaald op engelenhanden; maar slechts vlakke weiden ziende, 

die zich tot den gezichteinder uitstrekken, en waar vreedzaam witte koeien 

grazen, waar nu eens de weerhaan van een windmolen, dan weder het zeil van 

een vaartuig oprijst, dat langzaam, onmerkbaar vooruitgaat: voelen de 

menschen van dit ras op hun volkskarakter de omwikkeling van hunne 
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woonplaats drukken. De ziel is bekrompen geworden onder dezen wijden 

horizon. Bij dit bij uitnemendheid handeldrijvend volk rust de koopman na den 

arbeid van den dag des avonds in een hoek van den haard uit, en in het plompe 

lachen, in de grove boertigheid vindt hij de beste ontspanning na de 

vermoeienissen van den dag, het beste middel om uit zijn vermoeid hoofd voor 

een oogenblik de cijfers en de bedragen der wisselbrieven weg te vegen. In den 

rook der pijpen, in de dampen van den alcohol kloppen de slapen, die in de 

kantoren vergrijsd zijn, sneller; de aangezichten helderen op en nemen een 

rooden tint aan.          

 Men ziet hieruit, en zelfs zonder een enkelen regel van de schrijvers van 

dat volk te hebben gelezen, welk eene letterkunde moest ontstaan in dat land, 

waar men onbekend is met de zielestrijden, met het wreede en snijdende der 

menschelijke begeerten, met de sprongen en uitbarstingen dor hartstochten. 

Men heeft nooit den moed en de kracht gehad zijn eigen hart eens voor zich 

bloot te leggen, het zonder genade te ontleden en er het bloed uit te laten 

loopen, dat alleen het meesterstuk voedt, want het is er het sap en de kracht 

van. Nooit in het leven verontrust geworden door de kwellingen des gewetens. 

Zelfs de haat en de verachting, de kenteekenen der hooghartige zielen, komen 

nooit de stilstaande wateren der Hollandsche zielen beroeren. O, neen, de 

zoetheid van den haard boven alles. De gevoelens moeten niet hooger klimmen 

dan tot de zoldering der kamer, en vooral niet buiten den kring van het gezin 

gaan; men gaat slechts uit om zaken te doen.      

 Aldus ontstond eene poëzie van den haard, eene poëzie van het 

Hollandsche tehuis. Daarom zijn onze boeken nooit Europeesch geworden, 

dewijl zij slechts de uitdrukking waren van een geheel bijzonderen gemoedsaard, 

onbegrijpelijk voor de andere volkeren.       

 Daar men geen kunstenaar kon zijn, werd men geleerde; men wierp zich 

op de wetenschap. Men hoopte in zijn hoofd kundigheden op, zooals men 

koopwaren opeenstapelt. De grootste wijsgeeren zijn Hollanders geweest, en 

Bentley, die meer dan een eenvoudig geleerde was, was een Engelschman. Nog 

ten huidigen dage is het geoorloofd niet de minste oorspronkelijkheid te 

bezitten, niets te maken, mits men slechts verscheidene talen kenne, mits men 

zijn naam versierd heeft met een Leidschen of Utrechtschen dokterstitel.  

 Er is een tijdvak in de Hollandsche letterkunde, dat men de gouden eeuw 

noemt; het is de 17e eeuw. Hooft en Vondel zijn befaamd als de eerste 
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dichterlijke genieën, die Holland heeft voortgebracht; beiden echter waren 

aangetast door de klassieke melaatschheid, die nergens zooals hier heeft 

geheerscht. In dien tijd, toen de Grieksche treurspeldichters, Virgilius en Seneca, 

in de mode waren, zag men niets dan slechte nabootsingen zich verheffen op de 

velden der letterkunde. Hooft was somwijlen een groot dichter in zijne 

minnezangen. Maar hij bedierf zijn talent door met Tacitus in het historie-

schrijven te willen wedijveren en den oorlog met Spanje te verhalen; een werk, 

dat slechts door professoren van lycea wordt doorbladerd, teneinde er eenige 

merkwaardigheden der taal in te vinden en deze in hun woordenboek in spe te 

voegen. Wat Vondel betreft, hem zal de Hollander aanwijzen als zijn grootsten 

nationalen roem; eenigen zullen u zelfs zeggen dat hij gelijkstaat met 

Shakespeare en Goethe. Gelukkig is iedereen niet van hetzelfde gevoelen, en de 

waarheid is, dat hij ons eene groote bagage heeft nagelaten, bestaande uit 

vervelende treurspelen, lyrische zangen zonder lyrisme, lompe, wansmakelijke 

hekeldichten en andere gelegenheidsgedichten, die niet in het minst onze 

belangstelling opwekken. Er zijn allerzorgvuldigste nasporingen noodig om 

zuiver goud uit dezen onmetelijken hoop klatergoud te halen: ja, er is zuiver goud 

daarin en paarlen ook.          

 Echter is in de lange reeks van een dertigtal treurspelen geene enkele type 

geschapen door dezen werkzamen dichter; er is geen enkele ontleding van een 

diepen hartstocht.          

 Elk van zijn stukken is eene galmende declamatie op de wijze van Seneca 

den treurige.  
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VARIUM7 

 

Het Augustus-nummer van La jeune France bevat een opstel, dat men niet 

ongelezen moet laten, want het is iets bizonders. Nl. een stuk over Holland in 

een vreemde taal, zonder dat van de namen abracadabra is gemaakt. ─ Dat is 

alvast wat; de woorden Heerengracht, Utrecht en andere zijn correct gespeld. Er 

staat Govert Flink, in plaats van Flinck, en Von der Helst, maar men kan geen vijf 

pooten aan een schaap verlangen. Het is uitstekend, dat Hooft geen d aan het 

eind gekregen heeft. In Vondel zou het misschien moeilijk zijn een fout te maken, 

maar die vreemdelingen staan anders voor niets. Zoo heel vreemd is de schrijver 

van het artikel, onze landgenoot François Erens, ook niet. Eigenlijk houden zijn 

vrienden hem voor een echten Hollander, en de lezers van dit tijdschrift zullen 

weldra in staat worden gesteld, dit gevoelen te onderschrijven.  

 Het Fransch van den heer Erens verheft zich boven onzen lof, en ten 

opzichte van den stijl tilt hij zijn last tot de niet onaanzienlijke hoogte van zijn 

talent. Anders had de Redactie van La jeune France, een bij ons goed bekend 

orgaan, zijn bijdrage ook niet opgenomen, want die Heeren zijn vooral in zaken 

van vorm heel partikulier.        

 Wat Hooft en Vondel betreft, in zijn onberispelijk idioom scheert de auteur 

van het opstel met hen lustig den gek. Dit gedeelte is niet het meest 

verdedigbare van het geheel. Nergens blijkt dat hij met deze dichters voldoende 

bekend is om hunne gebreken te karakteriseeren. De geestige antithesen hier en 

elders konden ook slaan op de literatuur van Madagascar en zich met geen 

minder genoegen laten lezen. De inlichtingen van den Heer Erens zijn ook niet 

altijd van de beste. Zoo behooren de menschen die Vondel op één lijn stellen 

met Goethe en Shakespeare, niet tot degenen die men raadpleegt.  

 Het artikel vertoont niet de pretentie van zeer nauwgezet te zijn 

geschreven. De auteur niet den lust voor elke alinea te strijden. Het is een goed 

gestelde boutade. Toen de auteur eenmaal in het begin een paar van onze 

literaire piassen van de sokken had geslagen, begon hij bloed te ruiken en 

sabelde er op door.         

 Men kan de zes bladzijden lezen, zonder een ander gevoel te krijgen dan 

                                                           
7  Anoniem (Frank van der Goes): ‘Varium’, in: De Nieuwe Gids, jaargang 1, nummer 1, 

1885, 155-157.  
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het streelende besef een landgenoot te bezitten, die zich zoo goed uitdrukt in 

een vreemde taal. Maar wij zijn niet de lezers voor wie La jeune France bestemd 

is. Zij zullen zich misschien niet geheel overtuigd gevoelen en eenigszins 

ongeloovig. De vraag kan niet bevreemden, waarom de literatuur zoo 

kinderachtig gebleven is in een land, dat de beschaafde wereld in wetenschap, 

kunst en philosophie meêtelt onder de allereerste van Europa. Waarom Hugo de 

Groot, Spinoza, Heinsius, 8  Erasmus, waarom Boerhave, 9  Christiaan Huygens, 

Leeuwenhoek, Musschenbroek 10  geen broertjes hebben gehad, die aan 

literatuur deden? Vreemdelingen zullen dit misschien een curieus punt vinden.

 De Parijzenaars zouden kunnen verlangen, dat iemand die er zoo na aan 

toe is als de Heer Erens, hun omtrent dit punt eenige ophelderingen verschafte.

 Die arme Hollanders, zegt hij in het begin van zijn stuk, die Hollanders, 

forcés de s’occuper des moindres besoins matériels, dont ils obtiennent la 

satisfaction à force d’un travail lent, mais sûr; n’ayant pas le loisir de flâner sur 

les rocs éscarpés bordant de gris les lacs d’azur, qui semblent des lambeaux de 

ciel descendus par les mains des anges; mais ne voyant que des prairies plates 

déroulées à perte de vue, où paissent paisiblement des vaches blanches, où se 

dresse tantôt la girouette d’un moulin à vent, tantôt la voile d’un vaisseau qui, 

lentement, imperceptiblement, s’avance, les hommes de cette race ont senti 

peser sur leur caractère national l’enveloppement du site. L’âme s'est rétrécie 

sous cet horizon élargi.         

 ─ Ces diables de Hollandais écrivent comme nous autres!11 moet de indruk 

zijn van de lezers der Jeune France; maar of zij veel wijzer worden?  

 Maar laten wij spoedig ons laatste woord zeggen, want de Heer Erens is 

                                                           
8 Een raadselachtige vermelding. Doelt Van der Goes op Anthonie Heinsius (1641-1720), 

raadpensionaris van Holland? Dat lijkt mij althans waarschijnlijker dan dat hij Daniel 

Heinsius (1580-1655) op het oog heeft, want die bibliothecaris van de Leidse universiteit 

schreef gedichten. Evenmin lijken vader en zoon Nicolaas (zelf dichtende uitgever van 

klassieke literatuur, 1620-1681) en Nicolaes Heinsius (1656-1718) in aanmerking te 

komen, want behalve medische werken schreef deze laatste ook een schelmenroman, Den 

Vermakelyken Avanturier.   
9 Hermanus Boerhaave (1668-1738), geneeskundige, botanicus en chemicus. 
10 Petrus Musschenbroek (1692-1761), natuurkundige, in 1746 mede-constructeur van de 

‘Leidse fles’, een elektrische condensator die bestaat uit een brede glazen, van binnen en 

van buiten met bladtin beplakte fles.   
11 Die duivels van Hollanders schrijven net als wij! 
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leuk genoeg om ons in zijn vuist uit te lachen, en houdt genoeg van een jeu de 

mots,12 om ons te verwijten, dat wij de eenigen zijn die overdrijven, wanneer wij 

met zijn molens een lans willen breken.

                                                           
12 woordspeling 
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VIII – Droom/Le Songe 

 

Texte et traduction inédits de M. Frans Erens, collaborateur du journal politique 

et littéraire De Amsterdammer et l’un des rédacteurs militants de la revue De 

Nieuwe Gids, organe de la nouvelle école hollandaise où fut publiée naguère une 

série d’études sur les écrivains nouveaux.1 M. Frans Erens, qui habita Paris en 

1883, est né à Schlaesberg [sic], près Maestricht, le 23 juillet 1857. Il est du 

barreau d’Amsterdam depuis 1889. C’est l’un des esprits les plus intéressants 

d’un groupe qui s’efforce à ‘détraditionnaliser’ la littérature hollandaise. Pas plus 

que chez nous, à dire juste, il n’y a en Hollande de ‘nouvelle école’; mais comme 

chez nous, il y a un ‘mouvement’ très marqué de réaction contre ce qui est (on 

pourrait presque écrire: contre ce qui fut). Voici, à ce propos, ce que m’écrivait 

en février 1891 M. Willem Kloos, aussi l’un des rédacteurs actifs de la revue De 

Nieuwe Gids, qui voudra bien me pardonner cette petite indiscrétion: ‘Il y a des 

rapports intimes et nécessaires entre les littératures française et hollandaise 

d’aujourd’hui. Nous autres, nous n’avions pas de littérature proprement dite 

depuis deux cent ans. Mais, il y a six ans, un mouvement littéraire et artistique a 

fait la révolution sans phrase contre toutes les traditions et toutes les croyances 

de ce bon peuple hollandais. Et, merveille à croire, aujourd’hui nous avons des  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 In april 1891 verschenen Van Deyssels De dood van het naturalisme en Kloos’ Nieuwe 

Fransche Letteren, weet Prick 1986: 65. 
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romanciers et des poètes imbus de l’esprit moderne de l’Europe, un public qui 

les écoute, et une revue qui est l’organe de tous.’2    

 

En Avril 1892,  Alfred VALLETTE3 

  

                                                           
2 Onuitgegeven tekst en vertaling van de heer Frans Erens, medewerker van de politieke 

en literaire krant De Amsterdammer en een van de militante redacteuren van het 

tijdschrift De Nieuwe Gids, onderdeel van de nieuwe Nederlandse school waarbinnen 

eerder een reeks studies over nieuwe schrijvers werd gepubliceerd. De heer Frans Erens, 

die in 1883 in Parijs woonde, werd geboren in Schlaesberg, bij Maestricht, op 23 juli 1857. 

Hij is lid van de Amsterdamse balie sinds 1889. Hij is een van de interessantste geesten in 

een groep die ernaar streeft de Nederlandse literatuur te ‘detraditionaliseren’. Niet zozeer 

als in ons land, om het juist te zeggen, is er in Nederland een ‘nieuwe school’; maar net als 

bij ons is er een zeer duidelijke ‘beweging’ gaande tegen wat is (we zouden bijna kunnen 

schrijven: tegen wat was). Willem Kloos, ook een van de actieve redacteuren van De 

Nieuwe Gids, schreef mij hierover in februari 1891, en zal mij deze kleine indiscretie willen 

vergeven: ‘Er bestaan intieme en noodzakelijke relaties tussen de Franse en Nederlandse 

literatuur van nu. Wij Nederlanders hadden al tweehonderd jaar geen literatuur meer als 

zodanig. Maar zes jaar geleden voerde een literaire en artistieke beweging zonder omhaal 

van woorden revolutie tegen alle tradities en alle overtuigingen van dit goede Nederlandse 

volk. En, prachtig om te geloven, vandaag de dag hebben we romanschrijvers en dichters 

die doordrongen zijn van de moderne geest van Europa, een publiek dat naar hen luistert 

en een tijdschrift dat het orgaan van hen allen is.’ April 1892, Alfred VALLETTE. 
3 Naar: Prick 1986: 64, 65. 
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Droom4 

 

In den nacht, bij het witlicht der maan.                               

Opeen5 weg breed en blante,6 langs een bosch,                                                                                                            

in het witlicht der maan, houdt stil een sleep van                                                   

rijtuigen zwart.          

 Langzaam uit de rijtuigen zwart komen vrou-                                                                                       

wen in t’geel,7 van ’t hoofd tot de voeten behangen                                                                                             

met sluiers doorzichtig en zwart. Hangend de ar-                                                       

men vleezig en bleek met glimmende ronding.      

De rijtuigen weg.         

De vrouwen te paard, gezeten met mannen op                                                                                                

de schommelende ruggen der dravende paarden.     

 En als in een circus gaat het rond, rond, in                                                                                              

draf, in galop, onder het spelen van circus-mu-                                                                                                      

ziek.            

 Nu steigeren de paarden, de voorpooten hoog,                                                                                         

de achterpooten laag, en voort gaat het zoo in                                                                                                         

golvenden sprong.          

 Zij ijlen, zij ijlen, in het gestrengel der armen,                                                                                                 

in het ruischen der oranje-gele japonnen, in het                                                                                       

fladderen der sluiers in het witlicht van de                                                                                                            

maan.           

Weg zijn de rijders, de rijdsters, verdwenen                                                                                                            

van de ruggen der paarden, die opgaan en neêr                                                                                                         

in den rhijtmischen8 sprong.  

 

        

                                                           
4 Weergave overeenkomstig Mercure de France 1 april 1892(c), pagina’s 296 en 298. 
5 In Dansen en Rhytmen gecorrigeerd tot: Op een (Erens 1989(b): 72). 
6 In Dansen en Rhytmen gecorrigeerd tot: blank (Erens 1989(b): ibidem). 
7 In Dansen en Rhytmen gecorrigeerd tot: ’t geel (Erens 1989(b): ibidem). 
8 In Dansen en Rhytmen gecorrigeerd tot: rhytmischen (Erens 1989(b): 73). 
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En dansende paarden alléén, voort-hollend in                                                                                                          

de rondte met geluidloozen hoefslag in het wit-                                                                                                 

licht der maan in de stilte van den nacht.       

 Met sneeuw bedekt zijn de ruggen der paarden,                                                                                       

die dalen en rijzen in onhoorbaar getrap, en ja-                                                                                                    

gen en jagen in de circlende vaart.        

Weg zijn de paarden.                            

Geluidloos de weg. Zwijgend het bosch, dat                                                                                               

doorslaapt in den wit-helderen nacht.         

 

FRANS ERENS.  



 

433 
 

Le Songe9 

 

Dans la nuit, dans la blanche lumière de la lune,    

 Sur une route large et blanche, le long d’une                                                                                           

forêt, dans la lumière blanche de la lune, s’arrête                                                                                                  

un cortège de voitures noires;                                         

 En descendent des femmes en jaune, de la tête                                                                                  

aux pieds couvertes de voiles transparants et noirs.                                                                                          

Leurs bras nus, charnus et pâles, pendent, ron-                                                                                                  

deurs luisantes, le long du corps.        

Disparues les voitures.  

Les femmes à cheval, assises avec des hommes                                                                                                      

sur les reins balançants des chevaux qui trottent.        

 Et, comme dans un cirque, ils tournent en galo-                                                                                  

pant aux sons d’une musique de cirque.      

 Les chevaux se cabrent, haut les jambes de de-                                                                                       

vant, fléchies les jambes de derrière, et en avant ils                                                                                                   

se ruent dans un mouvement de vagues.      

 Ils galopent, ils galopent, pendant que les bras                                                                                

s’enlacent, que les jupes jaune orange et les voiles                                                                                      

flottent, flottent dans la blanche lumière de la                                     

lune. 

Disparus les hommes et les femmes des croupes                                                                                  

des chevaux, qui montent et descendent dans le saut                                      

rhytmique.  

 

 

 

 

 

                                                           
9 Weergave overeenkomstig Mercure de France 1 april 1892(c), pagina’s 297 en 299. 
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Et, seuls, les chevaux dansent en rond, vont                                                                                          

d’un trot silencieux dans la branche lumière de la                                                                                             

lune, dans le silence de la nuit.        

 Couverts de neige sont les dos des chevaux, qui                                                                       

descendent et montent dans un trot silencieux,                                                                                                  

puis galopent et galopent en tournant.  

Disparus les chevaux. Silencieuse la forêt, qui                                                                                        

dort dans l’éclatante et blanche nuit. 
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IX – Erens’ ‘hele Baudelaire’: Une Charogne  

 

Une Charogne       

 

Rappelez-vous l’objet que nous vîmes, mon âme,                                                                                              

Ce beau matin d’été si doux:                                       

Au détour d’un sentier une charogne infâme                      

Sur un lit semé de cailloux,     

(5) Les jambes en l’air, comme une femme lubrique,                                                

Brûlante et suant les poisons,                                                                                             

Ouvrait d’une façon nonchalante et cynique                      

Son ventre plein d’exhalaisons.     

(9) Le soleil rayonnait sur cette pourriture,                                                               

Comme afin de la cuire à point,                                                                                  

Et de rendre au centuple à la grande Nature                                                                                           

Tout ce qu’ensemble elle avait joint;    

(13) Et le ciel regardait la carcasse superbe                                                                                     

Comme une fleur s’épanouir.                                                                                             

La puanteur était si forte, que sur l’herbe                                     

Vous crûtes vous évanouir.      

(17) Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride,                                                                                    

D’où sortaient de noirs bataillons                                                                                

De larves, qui coulaient comme un épais liquide                                                                                                        

Le long de ces vivants haillons.      

(21) Tout cela descendait, montait comme une vague,                      

Ou s’élançait en pétillant;                                                                              

On eût dit que le corps, enflé d’un souffle vague,                                                 

Vivait en se multipliant.                              
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(25) Et ce monde rendait une étrange musique,                                                              

Comme l’eau courante et le vent,                                                      

Ou le grain qu’un vanneur d’un mouvement rythmique                             

Agite et tourne dans son van.     

(29) Les formes s’effaçaient et n’étaient plus qu’un rêve,                   

Une ébauche lente à venir,                                                                                                

Sur la toile oubliée, et que l’artiste achève                           

Seulement par le souvenir.     

(33) Derrière les rochers une chienne inquiète                                                    

Nous regardait d’un œil fâché,                                                                         

Épiant le moment de rependre au squelette                                                                                 

Le morceau qu’elle avait lâché.     

(37) – Et pourtant vous serez semblable à cette ordure,                       

À cette horrible infection,                                                                               

Étoile de mes yeux, soleil de ma nature,                                                                                             

Vous, mon ange et ma passion!     

(41) Oui! telle vous serez, ô la reine des grâces,                                                                                                    

Après les derniers sacraments,                                                                                                   

Quand vous irez, sous l’herbe et les floraisons grasses,                           

Moisir parmi les ossements.      

(45) Alors, ô ma beauté! dites à la vermine                                       

Qui vous mangera de baisers,                                                                               

Que j’ai gardé la forme et l’essence divine                       

De mes amours décomposés!     
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In het proces tegen Baudelaire kwam ‘Une Charogne’ ter sprake als tekenend 

voorbeeld van diens ‘literatuur van het knekelhuis, van het slachthuis’ en 

waarschijnlijk dankte de dichter er ook zijn – door hemzelf betreurde – bijnaam 

van ‘Prince des Charognes’ aan.      

 Baudelaire keert hier de gebruikelijke idealisering van de vrouw en de 

natuur om door deze te koppelen aan het kadaver. Hij vermengt schoonheid met 

lelijkheid waarbij hij hun beider traditionele waarden uitwisselt. Hij plaatst het 

kadaver in een idyllische omgeving (‘au détour d’un sentier’, ‘Le soleil 

rayonnait’), die contrasteert met de smerigheid van het lijk (‘charogne infâme’, 

‘pourriture’, ‘puanteur’). De tegenstelling komt samen in regel 13 in het 

oxymoron ‘carcasse superbe’. De verschijning van het kadaver wordt in die regel 

ook voorgesteld als een spektakel voor de ogen van de wereld: ‘Et le ciel 

regardait’. De hemel veracht dit verschrikkelijke schouwspel niet, keert zich niet 

in walging af. Deze visie gaat gepaard met een eufemistisch, hyperbolisch 

lexicon: ‘beau matin d’été si doux’, ‘plein’, ‘au centuple’, ‘la grande Nature’, 

‘superbe’, ‘si forte’. De dichter gaat zelfs zover dat hij het kadaver met een bloem 

vergelijkt: ‘comme une fleur s’épanouir’ (regel 14). Op deze manier laat hij zien 

dat schoonheid aan narigheid kan worden ontleend.     

 Baudelaire personifieert het kadaver in de tweede strofe via een 

vergelijking met de vrouw: ‘Les jambes’ en ‘comme une femme’, ‘son ventre’. 

Deze vergelijking gaat gepaard met seksueel geconnoteerde toespelingen in de 

regels vijf en zes: ‘Les jambes en l’air’, ‘lubrique’, ‘Brûlante et suant’. De 

‘exhalaisons’ (uitwasemingen) in regel acht kunnen betrekking hebben op de 

geur van de vrouw die hier tot ‘puanteur’ (stank) is geworden. Aan deze 

macabere erotiek knoopt Baudelaire opnieuw twee tegengestelde grootheden: 

Eros (het verlangen) en Thanatos (de dood). Deze verbinding keert terug in de 

uitdrukking ‘vous mangera de baisers’ in regel 46, waaruit de ironie van de 

dichter blijkt. Hij identificeert de vrouw met het kadaver: ‘serez semblable’, ‘telle 

vous serez’. In plaats van de vrouw te idealiseren zoals de traditionele poëzie dat 

doet, toont Baudelaire de verderfelijke realiteit die de schoonheid van de vrouw 

wacht: ‘Quand vous irez, sous l’herbe et les floraisons grasses,/Moisir parmi les 

ossements’ (regels 43-44).         

 Baudelaire maakt gebruik van typische uitdrukkingen uit de romantische 

poëzie zoals ‘mon âme’, ‘Étoile de mes yeux’, ‘soleil de ma nature’ of ‘mon ange 

et ma passion’. De interpellatie van het aanbeden object via de vocatief draagt 
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ook bij aan de lyrische toon van dit gedicht: ‘Rappelez-vous’, ‘ô la reine des 

grâces’, ‘Vous, mon ange’, om een paar voorbeelden te noemen. Maar doordat 

hij ‘âme’ laat rijmen op ‘infâme’, ‘nature’ op ‘ordure’ en ‘passion’ op ‘infection’ 

draait de dichter met zeker cynisme de merktekens van de romantische poëzie 

om. Eenzelfde cynisme ten aanzien van de vrouw van wie de schoonheid 

gedoemd is te verdwijnen, blijkt uit de homonymie tussen ‘grâces’ en ‘grasses’. 

Hoe verder het gedicht vordert, hoe meer de aanbeden vrouw verdwijnt. Het 

aanvankelijke ‘nous’ en ‘vous’ wordt vervangen door ‘j’ai gardé’ en ‘mes 

amours’. Anderzijds onderstreept het rijmspel tussen ‘s’épanouir’ (regel 14) en 

s’évanouir’ (regel 16) de dominantie van het kadaver ten opzichte van de vrouw. 

Door een eenvoudige omwisseling van de letters (de verwisseling van de ‘p’ en 

de ‘v’) brengt de dichter twee tegengestelde bewegingen met elkaar in contact: 

de ene naar het leven toe (‘s’épanouir’), de andere naar de dood (‘s’évanouir’). 

Paradoxalerwijze komt het kadaver opnieuw tot leven terwijl de vrouw ertoe 

neigt te verdwijnen en zelf kadaver lijkt te gaan worden.   

 Beetje bij beetje brengt de dichter het tafereel tot leven: het begint 

statisch (‘rayonnait’ – regel 9; ‘regardait’ – regel 13), gaat dan over in beweging 

(‘sortaient’, ‘coulaient’ – regels 18-19; ‘s’élançait en pétillant’, ‘vivait en se 

multipliant’ – regels 22 en 24; ‘mouvement rythmique’ – regel 27) en vanaf de 

vijfde strofe vermeerdert het leven zich en plant het zich stevig voort (hiervoor 

gebruikt Baudelaire de oorlogsmetafoor ‘D’où sortaient de noirs bataillons’). 

 In dit gedicht lijkt Baudelaire tot slot ook op het kunstenaarschap te 

reflecteren, meer specifiek op dat van een schilder, met wie hij de dichter 

vergelijkt. Net als een schilder kan een dichter opgedane indrukken doen 

herleven (‘que l’artiste achève/Seulement par le souvenir’, regels 31-32). En 

alleen de kunst is bij machte de schoonheid van de vrouw vast te houden: ‘Que 

j’ai gardé la forme et l’essence divine/De mes amours décomposés!’, regels 47-

48.10   

  

                                                           
10  Van Moerkerken 1952: 282; Baudelaire 1995(b): 88-91, 471; 

https://commentairecompose.fr/une-charogne-baudelaire/ (bezocht op 29 januari 2020). 

https://commentairecompose.fr/une-charogne-baudelaire/
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Een kadaver (Vertaling Peter Verstegen) 

 

Weet jij, mijn ziel, op deze zoele zomerdag                                               

Nog wat wij in de ochtend vonden:                                                                                                                                

Bij ’t omslaan van een bocht, op een stuk keigrond, lag               

Een smerig kreng, al half ontbonden.  

(5) De benen in de lucht, als van een vrouw die brandt                   

Van wellust, van lijkvocht vergeven,                                                                                                                

Toonde het ons wijdopen, cynisch nonchalant,                        

Zijn buik waar wolken stank uit dreven. 

(9) De zon scheen met zijn hitte op het rottend beest,                      

Of hij ’t als stoofvlees wou bereiden;                                                                                                    

Zo gaf hij de Natuur terug, ten offerfeest,                                                                      

Waaraan zij eerst haar krachten wijdde. 

(13) De hemel staarde neer op dat subliem karkas                                                   

Als op een bloem die zich juist opent.                                                                                                                       

De stank was zo intens dat jij het daar in ʼt gras                              

Haast met een flauwte moest bekopen.   

(17)  Veel vliegen rond de buik die van verrotting droop,                        

En waaruit zwarte drommen bleven                                                                                                                     

Stromen van larven, een dikvloeibare siroop                                                                          

Langs lappen aas dat leek te leven.  

(21) Dit alles steeg en daalde als een golf van vlees                     

Of gleed soms wemelend naar voren;                                                                                                                

Dan leek het of het lijk van wind vervuld verrees,                            

Of er veelvoudig werd geboren.                          
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(25) En uit die wereld klonk een vreemde soort muziek,                  

Als stromend water, wind of regen,                                                                                                       

Of als wanneer de wanners, soepel van ritmiek,                                                                   

Het koren in hun wan bewegen. 

(29) De vormen werden vaag, nog maar een droom, of ooit                                                                                 

Iets wat niet uit de verf wou komen                                                                                                          

Toch door de kunstenaar wellicht nog wordt voltooid                        

Als zijn herinnering gaat stromen. 

(33) Een teef achter een rots, die heel gespannen was                                                  

Keek toe met ogen die ons haatten,                                                                                                                      

Gespitst op het moment dat zij van het karkas                                             

Kon scheuren wat ze los moest laten. 

(37) – En toch ben jij niet anders dan dat creatuur,                                                                        

Van gruwelijk bederf vergeven,                                                                                                 

Jij, sterre van mijn ogen, zon van mijn natuur,                                                                        

Mijn engel, wellust van mijn leven! 

(41) Ja! Ook jij zult zo zijn, na ’t laatste sacrament,                                      

Jij, koningin van mijn genade,                                                                                                    

Wanneer je tussen bloeiend gras en botten bent                                                       

Ten prooi gevallen aan de maden. 

(45) Zeg dan, mijn schone, tot de wormen in de aard,                       

Die jou met kusmondjes verslinden,                                                                                                            

Dat ik de vorm en ’t godlijk wezen heb bewaard                                                

Wanneer mijn liefste gaat ontbinden! 
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Over de auteur 

 

De spreekbeurt die Jean Frins (1982) aanvang 1999 hield over zijn dorpsgenoot, 

de Schaesbergenaar Frans Erens, zou twintig minuten duren, maar had met 

gemak heel het lesuur Nederlands gevuld. Zijn docent berichtte enthousiast aan 

Harry G.M. Prick: ‘Ik heb je opvolger ontdekt!’ De biograaf van Lodewijk van 

Deyssel en Erens-kenner begon prompt een briefwisseling met de dan 16-jarige 

gymnasiast. Deze stimuleerde Frins om Nederlands te gaan studeren. Hij koos 

voor Groningen, waar hij zich weldra ook op journalistiek en Duits zou toeleggen. 

Zijn doctoraalscripties over de grensoverschrijdende Limburgse volkstaal 

bezorgden hem in 2007 het lidmaatschap van de Maatschappij der Nederlandse 

Letterkunde (MNL). Vijf jaar op rij bracht hij zijn theorie van het 

‘Drielandenlimburgs’ in praktijk met het door hem georganiseerde Euregio 

Dialectfestival. In dezelfde periode was hij penningmeester van de Zuidelijke 

Afdeling van de MNL. Frins publiceerde vanaf 2013 onder meer werk van Jacques 

Perks vader Marie Adrien, Jozef Israels, Frits Roosdorp, Frans, Emile en José 

Erens en hij legde contact met de familie Erens. Vervolgens doceerde hij aan de 

universiteiten van Belgrado en Parijs (Sorbonne) en het was aan die laatste 

instelling dat zijn biografisch onderzoek naar Frans Erens gestalte kreeg. Onder 

de begeleiding van de hoogleraren Mary Kemperink als specialist van het 

onderzochte tijdvak en Kees Snoek als ervaren biograaf resulteerde dat 

onderzoek in Gendelettre, de eerste wetenschappelijke (deel)biografie van Frans 

Erens, de Limburgse Tachtiger. 
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het echtpaar Sofie Erens-Bouvy  

- LM: M 07951 B 1/Brieven van Johanna Carolina Henriëtte Mooij (1890-1974) aan 

Erens  

- LM: P 00616 B 1/Brief van Martinus Antonius Petrus Constantijn Poelhekke (1864-

1925) aan Erens  

- LM: Q 00065 B 1/Brieven van Nu aan Erens, 1921-1931 

- LM: R 00383 B 1/Brieven van Erens aan Jacques Karel Rensburg (1870-1943)  

- LM: R 00645 B 1/Brief van Richard Roland Holst aan Erens, 1916 

- LM: S 00484 B 1/Brief van Frederik Cornelis Marie Schröder (1874-1898) aan Erens  

- LM: T 00375 B 1/Brieven van Rinke Tolman aan Erens, 1921-1932 

 

- LM: V 00508 B2/Ongedateerde brief van Israels aan Versluys  

- LM: V 00535 B 1/Brieven van Albert Verwey (1865-1937) aan Erens  

- LM: V 00613 B 1/Conceptbrief van Erens aan Maria Viola, 17 maart 1930 

- LM: V 00613 B 1/Brieven van Van onzen Tijd aan Erens, 1911-1930 

- LM: V 05653 B 1/Brieven van Jan Pieter Veth (1864-1925) aan Erens  

- E 00354 P [online catalogus zoekterm ‘Erens’ gesorteerd op jaar van publicatie 

treffer 181] 

http://picarta.pica.nl/xslt/DB=3.47/SET=5/TTL=96/CLK?IKT=53&TRM=K+02901+B+1
http://picarta.pica.nl/xslt/DB=3.47/SET=5/TTL=92/CLK?IKT=53&TRM=K+02902+B+1
http://picarta.pica.nl/xslt/DB=3.47/SET=5/TTL=87/CLK?IKT=53&TRM=K+08261+B+1
http://picarta.pica.nl/xslt/DB=3.47/SET=5/TTL=85/CLK?IKT=53&TRM=T+00375+B+1


 

 

- E 00354 I 004/NLMD02 E 00354 I 004 [online catalogus zoekterm ‘Erens’ gesorteerd 

op jaar van publicatie treffer 200] 

- LM: VDA inv.nr. 30/Brief van M. Brantjes-Erens aan Wilhelmus Johannes Maria 

Antonius Asselbergs (1903-1968) 

- LM: VDA inv.nr. 157 (2)/Brief van Em. Erens aan Wilhelmus Johannes Maria 

Antonius Asselbergs (1903-1968) 

- LM: VDA inv.nr. 160 (1-2)/Brieven van Sofie Erens-Bouvy, M. Brantjes-Erens en 

Liesbeth Erens aan Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968)  

- LM: VDA inv.nr. 275/Brieven van Emile Erens (1865-1951) aan Wilhelmus Johannes 

Maria Antonius Asselbergs (1903-1968) 

- LM: VDA inv.nr. 280/Brief van Emile Erens (1865-1951) aan Wilhelmus Johannes 

Maria Antonius Asselbergs (1903-1968) 

- LM: VDA inv.nr. 343 (2)/Brief van Emile Erens (1865-1951) aan Wilhelmus Johannes 

Maria Antonius Asselbergs (1903-1968) 

- LM: VDA inv.nr. 347 (1)/Brief van Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs 

(1903-1968) aan Emile Erens (1865-1951) 

- LM: VDA inv.nr. 401 (1)/Brief van Sofie Erens-Bouvy (1877-1958) aan Wilhelmus 

Johannes Maria Antonius Asselbergs (1903-1968) 

- G 00785 B 2/MM1989L-000874  Brieven van M. Barrès aan Greshoff  

- G 00785 B 2/MM1989L-000874  Brief van P. Barrès aan Greshoff  

- A 00455 H 1/MM1989L-301563  39-bladig typoscript van Asselbergs over Barrès [in 

voetnoten als: Van Duinkerken z.j.] 

De zich in het Literatuurmuseum bevindende Erens-archivalia uit de collectie van 

Boudewijn Büch golden in 2020 als gesloten voor onderzoek. De briefwisseling tussen 

Erens en Klaziena Boudier-Bakker bleek te zijn zoekgeraakt en exemplaren van het 

tijdschrift De Kunstwereld die volgens de online catalogus in de kast moesten staan, bleken 

evenmin voorhanden (Mededelingen Madelon Monté). 

 

 

 



 

 

Documenten van de Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere Collecties 

- Brief van Jeannette Fokkens aan Nicolaas Beets (1814-1903), Zutphen 1884/LTK 

BEETS B 12 

Documenten van het Stadsarchief Rotterdam 

- Regieboekje Jansen hier! Jansen daar! Jansen overal! (1886), 405-02 Archieven van 

de Grote Schouwburg aan de Coolsingel te Rotterdam, Toneelbibliotheek, 

nummer: 1154  

Primaire literatuur 

Bijdragen aan boek, krant en tijdschrift 

- ANONIEM 1885-1886 

Anoniem: ‘Varium’, in: De Nieuwe Gids, jaargang 1, nummer 1, 1885-1886, 155-

157. 

- ANONIEM 1886-1887 

Anoniem (A.A.): ‘Varium’, in: De Nieuwe Gids, jaargang 2, deel 2, 1886-1887, 485-

486. 

- ANONIEM 1891(G) 

Anoniem: ‘De oogen der armen’, in: De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland, 

Zondag 30 November 1891(g), 5. 

- ANONIEM 1895(B) 

Anoniem (A.G.C. d. V.): ‘Buitenlandse Bibliographie’, in: De Amsterdammer. 

Weekblad voor Nederland, Zondag 22 September 1895(b), 5-6. 

- ANONIEM 1900 

Anoniem (A.A.): ‘Iets over Richard Wagner’, in: De Amsterdammer. Weekblad voor 

Nederland, Zondag 28 Januari 1900, 8. 

- BACHELOR 1892 

Bachelor, A.: ‘De psychologische roman. II’, in: De Amsterdammer. Weekblad voor 

Nederland, Zondag 10 April 1892, 4. 

- BARRÈS 1885 

Barrès, Maurice: ‘L’esthétique de demain: L’art suggestif’, in: De Nieuwe Gids, 

jaargang 1, nummer 1, 1885, 140-149.   

- BARRÈS 1895 

Barrès, Maurice: ‘Une enquête franco-allemande’, in: Mercure de France, Avril 

1895, 7-8.  

- VAN BART 1900 

Bart, J.W. van: ‘Nationaliteit’, in: De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland, 

Zondag 20 Mei 1900, 4. 



 

 

- BILDERDIJK 1856 

Bilderdijk, Willem: ‘De ondergang der eerste wareld’, in: Bilderdijk, Willem: De 

dichtwerken van Bilderdijk, Haarlem: A.C. Kruseman, deel 2, 1856, 343-424. 

- BOEKEN 1895 

Boeken, H.J.: ‘Rijmbrief aan Frans Erens’, in: De Nieuwe Gids, jaargang 10, nummer 

10, 1895, 573-575. 

- BOTS 1885 

Bots, P.M.: ‘Een protest’, in: De Maasbode, jaargang 17, woensdag 26 augustus 

1885, 1-2. 

- BOURGET 1881 

Bourget, Paul: ‘Charles Baudelaire’, in: La Nouvelle Revue, vol. 13, 15 november 

1881, 398-416. 

- COOIJMANS 1913 

Cooijmans, P.J. (e.a.): ‘De opzichters van het Rijks-Museum’, in: De Amsterdammer. 

Weekblad voor Nederland, Zondag 13 April 1913, 10. 

- VAN DEYSSEL 1882 

Deyssel, L. van: ‘Over het laatste werk van Zola’, in: De Amsterdammer. Weekblad 

voor Nederland, Zondag 7 Mei 1882, 5. 

- VAN DEYSSEL 1883 

Deyssel, van: ‘Alphonse Daudet. L’Évangéliste. I.’, in: De Amsterdammer. Weekblad 

voor Nederland, Zondag 28 Januari 1883, 4. 

- VAN DEYSSEL 1883(B) 

Deyssel, van: ‘Alphonse Daudet. L’Évangéliste. (Slot.)’, in: De Amsterdammer. 

Weekblad voor Nederland, Zondag 4 Februari, 1883(b), 5. 

- VAN DEYSSEL 1888 

Deyssel, L. van: ‘Zolaas laatste werk: “La Terre”’, in: De Nieuwe Gids, jaargang 3, 

deel 1, 1888, 434-456. 

- VAN DEYSSEL 1888(B) 

Deyssel, L. van: ‘De Goncourt’, in: De Nieuwe Gids, jaargang 3, deel 2, 1888(b), 205-

228. 

- VAN DEYSSEL 1899 

Deyssel, L. van: ‘Een klein verzet’, in: De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland, 

Zondag 15 Januari 1899, 7. 

- VAN DEYSSEL 1927 

Deyssel, Lodewijk van: ‘Mr. M.J.F.P.H. Erens (Frans Erens). Letterkundige, geboren 

te Schaesberg in Limburg. 23 Juli 1857’, in: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 

jaargang 81, Avondblad A, gewijd aan de Letterkunde, zaterdag 16 juli 1927, 1. 

- VAN DEYSSEL 1927(B) 

Deyssel, L.(odewijk) van: ‘Frans Erens (Mr. H.J.F.M.P. Erens) 1857 – 23 Juli – 1927’, 

in: De Nieuwe Gids, jaargang 42, nummer 8, 1927(b), 138-142. 



 

 

- VAN DEYSSEL 1928 

Deyssel, L.(odewijk) van: ‘Uit mijn gedenkschriften. Eerste bezoek aan Parijs, 1883’, 

in: De Nieuwe Gids, jaargang 43, nummer 7, 1928, 19-28. 

- VAN DEYSSEL 1930 

Deyssel, Lodewijk van: ‘Rolduc’, in: De Gemeenschap, jaargang 6, 1930, 442-444. 

- VAN DEYSSEL 1941 

Deyssel, Lodewijk van: ‘Mr. F. Erens’, in: De Nieuwe Gids, jaargang 56, nummer 12, 

1941, 478-485. 

- DIEPENBROCK 1950 

Diepenbrock, Alphons: ‘Schemeringen’, in: Diepenbrock, Alphons: Verzamelde 

geschriften, Utrecht/Brussel: Het Spectrum, 1950, 55-66.  

- VAN EEDEN 1897 

Eeden, Frederik van: ‘Decadenten. (October 1889)’, in: Eeden, Frederik van: 

Studies. Eerste reeks, Amsterdam: W. Versluys, derde druk, 1897, 105-138.  

- ERENS 1883 

Erens, François: ‘Eene vergissing’, in: De Amsterdammer. Weekblad voor 

Nederland, Zondag 18 November 1883, 4. 

- ERENS 1884 

Erens, François: ‘Charles Baudelaire. Les Fleurs du Mal. I.’, in: De Amsterdammer. 

Weekblad voor Nederland, Zondag 27 April 1884, 4-5. 

- ERENS 1884(B) 

Erens, François: ‘Charles Baudelaire. Les Fleurs du Mal. II.’, in: De Amsterdammer. 

Weekblad voor Nederland, Zondag 4 Mei 1884(b), 4-5. 

- ERENS 1884(C)  

Erens, François: ‘Sapho’, in: De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland, Zondag 

10 Augustus 1884(c), 6-7. 

- ERENS 1884(D) 

Erens, François: ‘Maurice Barrès. Les Taches d’encre’, in: De Amsterdammer. 

Weekblad voor Nederland, Zondag 21 December 1884(d), 7. 

- ERENS 1884(E)  

Erens, François: ‘Maurice Barrès. Les Taches d’encre. II.’, in: De Amsterdammer. 

Weekblad voor Nederland, Zondag 28 December 1884(e), 10. 

- ERENS 1885 

Erens, François: ‘Een woord van Victor Hugo over Nederland. Eene herinnering’, in: 

De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland, Zondag 31 Mei 1885, 10. 

- ERENS 1885(B) 

Erens, François: ‘Een woord van Victor Hugo over Nederland. Eene herinnering’, in: 

De nieuwe vorstenlanden, jaargang XVI, nummer 85, Woensdag 22 Juli 1885(b), 1. 

 

 



 

 

- ERENS 1885(C) 

Erens, Frantz: ‘Bredero – Notes sur la littérature hollandaise’, in: La jeune France, 

Août 1885(c), 24-29. 

- ERENS 1885-1886 

Erens, François: ‘Varia’, in: De Nieuwe Gids, jaargang 1, nummer 4, 1885-1886, 149-

151. 

- ERENS 1886 

Erens, François: ‘Brieven van Bilderdijk’, in: Dietsche Warande, Nieuwe Reeks, deel 

5, Amsterdam: C.L. van Langenhuysen, 1886, 264-269.   

- ERENS 1887 

Erens, Franz: ‘Een litterarisch evenement. (Ingezonden)’, in: De Amsterdammer. 

Weekblad voor Nederland, Zondag 11 September 1887, 4. 

- ERENS 1890 

Erens, François: ‘De Conferentie. (1)’, in: Bataviaasch Handelsblad, jaargang 1, 

nummer 29, Zondag 20 Juli 1890, 2-3. 

- ERENS 1891 

Erens, Frans: ‘Een mooi boek’, in: De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland, 

Zondag 3 Mei 1891, 3. 

- ERENS 1892 

Erens, Frans: ‘Oorlog’, in: De Nieuwe Gids, jaargang 7, nummer 1, 1892, 5-10. 

- ERENS 1892(B) 

Erens, Frans: ‘Paul Pourot’, in: De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland, 

Zondag 13 Maart 1892(b), 3-4. 

- ERENS 1892(C) 

Erens, Frans: ‘Droom/Le songe’, in: Mercure de France, Avril 1892(c), 296-299. 

- ERENS 1893(B) 

Erens, Frans: ‘Boekbeoordeeling’, in: De Nieuwe Gids, jaargang 8, 1893(b), 418-425. 

- ERENS 1893(C) 

Erens, Frans: ‘Maurice Barrès’, in: De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland, 

Zondag 8 Januari 1893(c), 4. 

- ERENS 1893(D) 

Erens, Emile: ‘Boerenliefde. Eene novelle’, in: Nederland, Amsterdam: Loman & 

Funke, 1893(d), 439-456. 

- ERENS 1894 

Erens, Frans: ‘Fransche lectuur’, in: De Kunstwereld. Geïllustreerd weekblad voor 

Nederland en België, jaargang 1, nummer 46, november 1894, 4-5. 

- ERENS 1895 

Erens, Frans: ‘Aanteekeningen uit Spanje: Madrid’, in: De Nieuwe Gids, jaargang 10, 

nummer 1, januari 1895, 129-137. 

 



 

 

- ERENS 1895(B) 

Erens, F.(rans): ‘Boekbeoordeelingen’, in: De Nieuwe Gids, jaargang 10, nummer 3, 

1895(b), 107.  

- ERENS 1895(C) 

Erens, Frans: ‘Une enquête franco-allemande’, in: Mercure de France, Avril 1895(c), 

63-64. 

- ERENS 1895(D) 

Erens, F.(rans): ‘Boekbeoordeeling’, in: Tweemaandelijksch Tijdschrift, jaargang 1, 

aflevering 5, 1895(d), 341-344. 

- ERENS 1896 

Erens, F.(rans): ‘Toledo. (Aanteekeningen uit Spanje)’, in: Tweemaandelijksch 

Tijdschrift, jaargang 2, aflevering 3, januari 1896, 544-547. 

- ERENS 1896(B) 

Erens, Frans: ‘Profetieën en visioenen’, in: De Nieuwe Gids, jaargang 11, nummer 

1, januari 1896(b), 722-728. 

- ERENS 1896(C) 

Erens, F.(rans): ‘In Duitschland’, in: Tweemaandelijksch Tijdschrift, jaargang 3, 

aflevering 2, november 1896(c), 284-295. 

- ERENS 1898 

Erens, F.(rans): ‘Barrès als hervormer’, in: De Amsterdammer. Weekblad voor 

Nederland, Zondag 23 Januari 1898, 7.  

- ERENS 1898(B) 

E.(rens), F.(rans): ‘Boek en tijdschrift’, in: De Amsterdammer. Weekblad voor 

Nederland, Zondag 27 Februari 1898(b), 8. 

- ERENS 1898(C) 

E.(rens), (Frans): ‘Boekbeoordeeling: F. Roosdorp, Kinderen’, in: Hollandia. Een 

weekblad voor Nederlanders in den vreemde, jaargang 1, nummer 20, 19 maart 

1898(c), 4. 

- ERENS 1898(D) 

Erens, Frans: ‘De Dom van Keulen’, in: De Kroniek. Een algemeen weekblad, rubriek 

Bouwkunst, 12 juni 1898(d). 

- ERENS 1898(E) 

Erens: ‘Mallarmé’, in: De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland, Zondag 18 

September 1898(e), 4.  

- ERENS 1898(F) 

Erens, F.(rans): ‘Stille Dalen, door Hélène Lapidoth-Swarth’, in: De Amsterdammer. 

Weekblad voor Nederland, Zondag 20 November 1898(f), 3. 

- ERENS 1899 

Erens, F.(rans): ‘Een onhandig vriend’, in: De Amsterdammer. Weekblad voor 

Nederland, Zondag 1 Januari 1899, 4. 



 

 

- ERENS 1899(B) 

Erens, F.(rans): ‘Over Sevilla, met illustratiën naar bladen uit een schetsboek van 

1889 van H.J. Haverman’, in: Woord en Beeld. Geïllustreerd Maandschrift, jaargang 

4, 1899(b), 29-37. 

- ERENS 1899(C) 

Erens, F.(rans): ‘St. Anna ter Muiden’, in: De Amsterdammer. Weekblad voor 

Nederland, Zondag 27 Augustus 1899(c), 4.  

- ERENS 1899(D) 

Erens, F.(rans): ‘Een Belg over Hollandsche literatuur’, in: De Amsterdammer. 

Weekblad voor Nederland, Zondag 1 Oktober 1899(d), 3-4. 

- ERENS 1899(E) 

Erens: ‘Nieuwe Boeken’, in: De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland, Zondag 

19 November 1899(e), 5-6. 

- ERENS 1899(F) 

Erens: ‘Nieuwe boeken’, in: De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland, Zondag 

26 November 1899(f), 4. 

- ERENS 1900 

E.(rens), F.(rans): ‘Kunst en letteren’, in: De Amsterdammer. Weekblad voor 

Nederland, Zondag 7 Januari 1900, 2-3. 

- ERENS 1900(B) 

Erens, F.(rans): ‘Kunst en letteren’, in: De Amsterdammer. Weekblad voor 

Nederland, Zondag 18 Februari 1900(b), 4-5.  

- ERENS 1900(C) 

Erens, F.(rans): ‘Stille steden’, in: De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland, 

Zondag 17 Juni 1900(c), 3-4. 

- ERENS 1900(D) 

E.(rens), F.(rans): ‘Najaarsstemmen’, in: De Amsterdammer. Weekblad voor 

Nederland, Zondag 24 Juni 1900(d), 4.  

- ERENS 1900(E) 

Erens, F.(rans): ‘Isaac Israels’, in: Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift, jaargang 10, 

deel 20, juli 1900(e), 1-13. 

- ERENS 1900(F) 

Erens, F.(rans): ‘A quoi tient l’infériorité française?’, in: De Amsterdammer. 

Weekblad voor Nederland, Zondag 15 Juli 1900(f), 4. 

- ERENS 1900(G) 

Erens, F.(rans): ‘Victor Emile Michelet’, in: De Amsterdammer. Weekblad voor 

Nederland, Zondag 22 Juli 1900(g), 3-4. 

- ERENS 1900(H) 

Erens, Frans: ‘Thérèse Schwartze’, in: Woord en Beeld. Geïllustreerd Maandschrift, 

jaargang 5, 1900(h), 381-382. 



 

 

- ERENS 1900(I) 

Erens, F.(rans): ‘Nog een woord over Rodin’, in: De Amsterdammer. Weekblad voor 

Nederland, Zondag 16 December 1900(i), 3. 

- ERENS 1901 

E.(rens), (Frans): ‘Verzen door Prosper van Langendonck’, in: De Amsterdammer. 

Weekblad voor Nederland, Zondag 3 Februari 1901, 6-7. 

- ERENS 1904 

Erens, François: ‘De Conferentie’, in: Een pic-nic in proza, derde veel vermeerderde 

druk, deel II, Amsterdam: S.L. van Looy, 1904, 366-378. 

- ERENS 1906(C) 

Erens, Frans: ‘Litteraire Wandelingen’, in: De Amsterdammer. Weekblad voor 

Nederland, Zondag 23 December 1906(c), 10. 

- ERENS 1907 

Erens, Frans: ‘J.K. Huysmans †’, in: De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland, 

Zondag 26 Mei 1907, 6-7. 

- ERENS 1907(B) 

Erens, Frans: ‘Verbetering’, in: De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland, 

Zondag 2 Juni 1907(b), 10. 

- ERENS 1907(D) 

Erens, Frans: ‘Fragment eener vertaling der Imitatie’, in: Van onzen Tijd, jaargang 

8, 1907-1908, eerste deel, 1907(d), 45-48. 

- ERENS 1908 

Erens, Frans: ‘Poitiers (Uit mijn dagboek)’, in: Het gulden boek voor de tuberculeuse 

kinderen, Rotterdam: W.L. & J. Brusse, 1908, 158-159. 

- ERENS 1909 

Erens, F.(rans): ‘Jozef Israels in zijn omgang’, in: De Amsterdammer. Weekblad voor 

Nederland, Zondag 31 Januari, 1909, 6. 

- ERENS 1909(B) 

Erens, Frans: ‘Uit mijn reisdagboek’, in: De Gids, jaargang 73, september 1909(b), 

464-472. 

- ERENS 1909(C) 

E. (rens), (Frans): ‘Bibliographie. G. van Hulzen, Zwitserland’, in: De Nieuwe Gids, 

jaargang 24, nummer 10, 1909(c), 409-410. 

- ERENS 1910 

Erens, F.(rans): ‘Over de Duitsche romantische school’, in: De Nieuwe Gids, jaargang 

25, nummer 1, 1910, 28-37. 

- ERENS 1910(B) 

E.(rens), F.(rans): ‘Bibliographie’, in: De Nieuwe Gids, jaargang 25, nummer 2, 

1910(b), 385-389. 

 



 

 

- ERENS 1910(C) 

Erens, Frans: ‘Eene nieuwe imitatievertaling’, in: De Gids, jaargang 74, april 1910(c), 

105-116. 

- ERENS 1910(D) 

Erens, Frans: ‘Een heerlijke streek’, in: De Amsterdammer. Weekblad voor 

Nederland, Zondag 17 April 1910(d), 9.  

- ERENS 1910(E) 

Erens, Frans: ‘Moderne kritiek’, in: De Gids, jaargang 74, augustus 1910(e), 325-

333. 

- ERENS 1911 

Erens, Frans: ‘Mémoires van een oud-Limburger’, in: De Nieuwe Gids, jaargang 26, 

nummer 4, 1911, 537-547. 

- ERENS 1911(B) 

Erens, Frans: ‘Twee schrijvers. I’, in: De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland, 

Zondag 2 Juli 1911(b), 1-2. 

- ERENS 1911(C) 

Erens, F.(rans): ‘Twee schrijvers. II’, in: De Amsterdammer. Weekblad voor 

Nederland, Zondag 16 Juli 1911(c), 2. 

- ERENS 1911(D) 

Erens, Frans: ‘Boekbeoordeeling. Door Mr. F. Erens’, in: De Nieuwe Gids, jaargang 

26, nummer 10, 1911(d), 595-597. 

- ERENS 1912(B) 

Erens, Frans: ‘Uit mijn reisdagboek’, in: De Nieuwe Gids, jaargang 27, nummer 1, 

1912(b), 34-47. 

- ERENS 1912(C) 

Erens, Frans: ‘Kunst en Letteren’, in: De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland, 

Zondag 14 Januari 1912(c), 2. 

- ERENS 1912(D) 

Erens, Frans: ‘Bibliographie door Frans Erens’, in: De Nieuwe Gids, jaargang 27, 

1912(d), 1103-1105. 

- ERENS 1912(E) 

Erens, Frans: ‘Een boek over J.K. Huysmans door Frans Erens’, in: De Nieuwe Gids, 

jaargang 27, 1912(e), 319-324. 

- ERENS 1912(F) 

Erens, F.(rans): ‘Historische schets van de Nederlandsche Letterkunde’, in: De 

Amsterdammer. Weekblad voor Nederland, Zondag 26 Mei 1912(f), 2. 

- ERENS 1912(G) 

Erens, Frans: ‘Parijsche Professoren-silhouetten’, in: De Amsterdammer. Weekblad 

voor Nederland, Zondag 9 Juni 1912(g), 6-7. 

 



 

 

- ERENS 1912(H) 

Erens, Frans: ‘Parijsche Professoren-silhouetten. II’, in: De Amsterdammer. 

Weekblad voor Nederland, Zondag 16 Juni 1912(h), 7-8. 

- ERENS 1912(I) 

Erens, Frans: ‘Parijsche Professoren-silhouetten. III’, in: De Amsterdammer. 

Weekblad voor Nederland, Zondag 23 Juni 1912(i), 3. 

- ERENS 1912(J) 

Erens, F.(rans): ‘Léon Dierx, de dichter van het Schopenhaueriaansch Pessimisme’, 

in: De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland, Zondag 23 Juni 1912(j), 2. 

- ERENS 1912(K) 

Erens, F.(rans): ‘Kleine prozastukken door Rudolf Atele’, in: De Amsterdammer. 

Weekblad voor Nederland, Zondag 21 Juli 1912(k), 2. 

- ERENS 1912(L) 

Erens, F.(rans): ‘Marie Koenen. De witte burcht’, in: De Amsterdammer. Weekblad 

voor Nederland, Zondag 11 Augustus 1912(l), 3. 

- ERENS 1912(M) 

Erens, F.(rans): ‘Jacques Perk, Gedichten’, in: De Amsterdammer. Weekblad voor 

Nederland, Zondag 8 September 1912(m), 2. 

- ERENS 1913 

Erens, Frans: ‘Louis Bertrand, Gustave Flaubert’, in: De Amsterdammer. Weekblad 

voor Nederland, Zondag 10 Augustus 1913, 2. 

- ERENS 1914 

Erens, Frans: ‘Kunst en Letteren. Paul Claudel, L’Annonce faite à Marie’, in: De 

Amsterdammer. Weekblad voor Nederland, Zondag 1 Maart 1914, 1-2.  

- ERENS 1914(B) 

Erens, Frans: ‘‘Kunst en Letteren. Paul Claudel, L’Annonce faite à Marie (Slot)’, in: 

De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland, Zondag 8 Maart 1914(b), 1-2.  

- ERENS 1915 
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Geerlings, H.      246, 310                    

Geest, Dirk de     26                      

Gemeren, Rémon van    88                   

Genestet, Petrus Augustus de   35               

Geradts, Eugène Charles Marie Guilliaume 79                         

Geytenbeek (hospita)    192, 210         

Ghil, René (pseudoniem van René Ghilbert) 235                                 

Ghilbert, René      zie Ghil, René                                    

Godoy, Adèle Josephine     373                              

Goes, Frank van der      21, 86, 89, 90, 94, 182, 183, 186, 192, 

zie Hack van Outheusden, Ph.   198, 212, 219-221, 291, 330, 336, 343, 

       381, 426                    

Goes, Hugo van der      183                     

Goethe, Johann Wolfgang von    35, 140, 157, 165, 228, 375, 394, 424, 

       425                                                           

Gogh, Theo van     251                         

Gogh, Vincent van     31                   

Goncourt, Edmond de    170, 287, 300, 301, 319, 409                 

Goncourt, Jules de     170, 287, 300, 301, 319, 409                    

Gorter, Herman     270, 287, 288, 316                

Goudeau, Émile     112, 113, 140, 171, 172                  

Grader, Marie     383             

Gravesande, G.H. ’s-     317        

Greenblatt, Stephen     12, 13                 

Greshoff, Jan       142                 

Greuze, Jean-Baptiste    402                

Gringoire, Pierre     114     

Grüttemeier, Ralf     26                                   

Guaïta, Cornelius Maria Paulus de    162, 325                                        

Guaïta, Stanislas de     160-163, 167, 197, 231, 325, 328, 329, 

       343, 345                                                       

Guiches, Gustave     131                     

Gung’l, Josef      112               



 

 

Gye, Berthe      149, 151, 165, 166, 191, 406             

Gye, Élise       166  

Haakman, J.A.     311                       

Haasse, Hella S.     293           

Hack, Heinrich     312             

Hack van Outheusden, Ph.                                                                                                                          

(pseud. van Frank van der Goes)    183                                                                                                 

Hall, Jacob Nicolaas van    314                   

Halsema, Dick van     9, 159, 190, 198                        

Ham, Laurens      25, 26                                                                                  

Hamel, Anton Gerard van    85                                                                            

Händel, Georg Friedrich             61                                                                                                                     

Hansen, Camille      zie Huysmans, Camiel                                                                 

Haraucourt, Edmond     zie Chambley, Le Sire de   

Harborough Sherard, Robert   128                                                                  

Harskamp, Jaap     122                                                         

Hartmann, Eduard von    163                                                           

Hartmann, Jan     77                                                             

Hasselt, André van     169                                             

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich   105                                    

Heijbroek, J.F.     244                                           

Heijden, Maria van der (betovergrootmoeder) 41, 351                         

Heijermans junior, Herman     zie Falkland, Samuel                                       

Heine, Heinrich     166                                           

Heinsius, Anthonie     426                                     

Heinsius, Daniel     426                                

Heinsius, Nicolaas     426                                  

Heinsius, Nicolaes     426                                          

Helst, Bartholomeus van der (Bartelt)  419, 425                 

Hengeveld, Martinus     374                         

Hengeveld-Poolman, (An)Tonia   374                     

Henner, Jean-Jacques    402                                      

Hensen, Jacob     64                                 

Hildebrand (pseudoniem van Nicolaas Beets) 35, 208, 220                                

Hinrichs, Jan-Paul     58                                  

Hoffmann, E.T.A.     249                                    

Hofker, Gerrit Jan zie Delang   243, 317                           

Holthuis, Fokas     17                                 

Homerus      75, 210, 228, 414                              



 

 

Hompesch, Johannes H. (Broeder Matthias) 69                                         

Hooft, P.C.      35, 212, 213, 291, 417, 419, 420,  

       423-425                                     

Horatius      153                       

Hugo, Georges     106, 169, 414                                                  

Hugo, Jeanne      106, 168, 169, 414, 415                                               

Hugo, Victor      86, 95, 105, 106, 114, 116, 128, 130, 

       140, 167-169, 177, 180, 184, 198, 209, 

       210, 235, 249, 300, 333, 400, 408, 414,

       415                                                                            

Hugues, Clovis     421                                                    

Hulzen, Gerard van     201, 202                                         

Hunt, Leigh      227                                                

Huysmans, Camiel                                                                                                                                         

(pseud. van Camille Hansen)   317, 318                                                                                          

Huysmans, Joris-Karl     100, 131, 199, 230, 251   

IJsselman (mejuffrouw)    181, 332                                                 

Ising jr., Arnold Paul Constant   174, 180, 181, 251, 330, 332                                               

Ising sr., Arnold Leopold Hendrik   181, 251                                                                 

Israels, Isaac      31, 91, 237, 243-245, 247, 251, 291, 

       300, 314                                               

Israels, Jozef      245, 441     

Jansen, (Johann) Ferdinand    64                   

Jelgersma, G.      220                    

Johannes (evangelist)    361                                

Jongeneel, Els     224                    

Jongeneel, Jakob     52, 283                      

Jouanny, Robert A.     232      

Jouy, Jules      139, 329, 344      

Kahn, Gustave     256                   

Kalmthout, Ton van     4      

Kant, Immanuel     225                                   

Kate, Jan Jakob Lodewijk ten   35                                            

Keats, John      35, 198                    

Keeren, Mathies     61, 63                    

Keller, Gerard      zie Flanor                             

Kemperink, Mary     4, 14, 46, 182, 206, 239, 441              



 

 

Kempis, Thomas à    200                   

Kleicker, Maria Magdalena   42, 351, 352                      

Klein, Alida     183                                              

Kleine-Gartman, Maria Johanna  374                                                       

Kloos, Willem     34-37, 80, 93, 150, 166, 192, 198, 201-204, 

      207, 208, 210, 216, 217, 219, 225-228, 231,

      237, 241, 269-271, 316, 317, 331, 337, 341, 

      346, 357, 384, 428, 429                                                

Kneppelhout, Johannes   371                  

Knowles, Richard-E.     167                                           

Knuttel-Fabius, Elise    36                   

Knuvelder, Gerard    202                             

Koo, Johannes de     zie Amstel, Diederik van                

Korthals Altes, Liesbeth   26                  

Kossmann, Alfred    171                                    

Koster, Edward B.     36                                                      

Kotzebue, August von   374, 375                      

Kreeft, Bart     383                        

Kreukels, Loek    54                 

Kruissink, Rits     113                    

Kruseman, Mina    14                       

Krysinska, Marie    138-140, 157, 165, 173, 325, 345 

Labaigt, Laurent     zie Rameau, Jean      

Labat (student)    111                     

Labrunie, Gérard     zie Nerval, Gérard de                                  

Lachaud, Charles    365                           

Lahire, Bernard    25, 341                 

Lamartine, Alphonse de   86, 184, 300, 400                  

Lamoureux, Charles    121, 122, 174, 326                          

Lampe-Schoenmaeckers, Angela                                                                                                            

(achternicht)       542, 564                                                                               

Land, J.P.N.     82                       

Lapidoth, Frits    88, 94       

Lautréamont, Comte de                                                                                                                                 

(pseud. van Isidore Ducasse)     313                                                                                               

Lazarillo (pseud. van Frans Erens)  206, 207, 209, 371, 375, 378, 381-383, 385, 

      388                         

Leconte de Lisle, Charles Marie René 162                                           

Lecocq, Charles    383                 



 

 

Leeuw, Aart van der      249                      

Leibniz, Gottfried Wilhelm     188                       

Lentulus                                                                                 

(pseud. van Henricus Josephus Biederlack)   73, 74, 77, 150, 180, 192, 208, 

        330, 333                                                                 

Lesclide, Juana      169, 414                    

Lesclide, Richard       169, 414                      

Leveillé, Louis       102                

Liszt, Franz                    80                     

Lodewijk XIV (koning)     302, 400   

Lommessen, Pierre van     53     

Looy, S.L. van       246, 310       

Lorjé, Marie       373                  

Lousberg, Frans      202               

Louvenberg, Marie-Anne     348, 542                             

Loyson, Joannes Wilhelmus     42, 352                                   

Lucas (evangelist)      361                  

Lütkebühl, Carl Ludwig     36     

Maccaronna       291                     

Magnard, Francis      361                     

Mallarmé, Stéphane      131, 154, 194, 197, 230, 231, 237 

        251, 253, 254, 263, 329, 345, 347                       

Manders, J.       171                    

Mar, Charles de la       384                                    

Marcus (evangelist)      361                        

Marès, Roland de      315    

Margueritte, Paul      131                          

Maria, moeder van God, hemelkoningin, Morgenster 80-82, 97, 289                                

Maris, Leo van      158                      

Marivaux, Pierre Carlet de Chamblain de   397                                  

Mascagni, Pietro      237                  

Mathijsen, Marita      173                    

Matteüs (evangelist)      361    

Maupassant, Guy de      187, 230, 301                     

Meester, Johan de      88, 94                                                                                         

Meij, Hendrik Wolfgang van der     zie Wolfgang                                                                  

Meijers, M.       313, 316                                                               

Meizoz, Jérôme      12, 14                                                             

Melchers, Joannes Werner Jacobus Hubert  44                                  



 

 

Mendès, Catulle      409                                                             

Mendes da Costa, Maurits B.    90, 207, 372                                                            

Menten, Ernest (oom)     61, 75, 79                                                                  

Menten, Hubert (oom)     59                                 

Menten, Petrus Franciscus (grootvader)   59, 65-68                               

Menten-Van Oyen, Petronella Agnes (grootmoeder) 67, 69-71                      

Menten, Victor (oom)     67                              

Mérimée, Prosper      300, 303                                 

Meurer, Christel (Bosch-)     59                                      

Michel, Louise      126-128, 131, 137                          

Michelet, Alcyone      251                                       

Michelet, Victor-Émile     114, 122, 123, 126, 149, 151, 

        161, 165, 166, 167, 176, 193, 

        211, 251, 325, 328, 343, 409 

Michels, Ludwig      64                                

Mignon       163                          

Moes, Jaap       78                                                                    

Molière (pseud. van Jean-Baptiste Poquelin)   75, 156, 227, 420, 421                                      

Mont, Pol de       36, 159, 160, 166, 190, 328, 330 

Montaigne, Michel de      167                              

Monté, Madelon      450, 542                       

Moor, Louis       375                           

Mooy, Henriëtte      185                       

Moréas, Jean        12, 112, 140-142, 152-154, 165, 

(pseud. van Ioannis Papadiamantópoulos)  172, 184, 232-235, 283, 323, 324, 

        339                                      

Morin, Pierre August      377, 380                       

Morisot, Berthe      251                    

Mounet, Paul (pseudoniem van Jean-Paul Sully)  90                                     

Mounet-Barbot, Philippine     90                      

Mulder, Gerard      374                       

Munnichs, Andries      17, 222, 244                                     

Murger, Henri      98, 111, 402                     

Musschenbroek, Petrus     426                       

Musset, Alfred de      189, 300, 360, 362, 397, 398, 402 

Nerval, Gérard de (pseud. van Gérard Labrunie)  176, 301, 324                                            

Netscher, Frans      32, 87, 229, 330                          

Nicolas, Edmond      70                  

Nieland-Weits, Nannie     254                      



 

 

Nietzsche, Friedrich     165                                

Noble (pseudoniem van Joseph Belon)  2, 133, 149, 170, 324, 345            

Nouhuys, Willem Gerard van    zie Waalner, G.     

Otten-van der Knaap, Greet   270, 276                   

Otterspeer, Willem     79       

Paap, Willem Anthony    166, 192, 206, 219, 225, 237                                                 

Pailleron, Edouard     102                               

Paliyenko, Adrianna M.    139                             

Papadiamantópoulos, Ioannis    zie Moréas, Jean                        

Paredis, Joannes Augustinus   5, 50, 51, 61, 71, 72                                        

Paulus (heilige)     64                      

Pauwels-Van Biene, Sophie    381                           

Peijpers, Beja      542                        

Peijpers, Willem Nicolaas    220                             

Perk, Jacques      22, 33-37, 39, 166, 207, 219, 225-228, 

       316, 340, 441                                          

Perk, Marie Adrien     441                    

Petrarca, Francesco     35, 188, 360, 397                            

Petrus (heilige)     64                    

Pius IX (paus)      51, 156                                         

Platen, August Graf von    198                  

Plato       219                   

Poe, Edgar Allan     37, 38, 113, 189, 194                                   

Polybius      202                  

Pompadour, Jeanne Antoinette Poisson,                                                                            

Marquise/Madame de     387                                                          

Poquelin, Jean-Baptiste    zie Molière                    

Potgieter, Everhardus Johannes   85                                      

Pothast, Bernardus Antonius   75, 76                                             

Pourot, Paul      238, 251, 347                               

Praz, Mario      37                               

Prick, Harry G.M.     17, 63, 90, 100, 133, 165, 208,  

       217, 241, 285, 292, 295, 428, 441                  

Prins, Arij      32, 206, 237, 243, 316                             

Prinsen J.Lzn., Jacob      293                  

Prot, Gustave      383, 388                         

Proust, Marcel     360                               



 

 

Prudhomme, René (Sully)          93, 122, 150, 333                                                                                                                                  

Pyttersen Tzn., H.      211     

Querido, Israël      11                     

Quincey, Thomas de      189, 400                  

Quix, Christiaan      357 

Rabelais, François       234                   

Rachilde (pseud. van Marguerite Vallette-Eymery) 295                                   

Racine, Jean              400                                          

Radermeker, Maria (overgrootmoeder)   41, 351                                

Ramakers, Franciscus X.H.     74, 77                                

Rameau, Jean (pseudoniem van Laurent Labaigt)  121, 170, 172                                        

Raspail, François-Vincent     115                     

Reddingius, Joannes      211                      

Redon, Odilon      251                       

Rees, Kees van       27                        

Regout, Petrus      52                           

Reisel, Jacob       122                            

Renan, Ernest       85, 103, 104, 108, 136-138, 161,

        169, 213, 326, 327                                        

Renard, Jules       255                           

Renoir, Pierre-Auguste     113                      

Richepin, Jean      360, 396                       

Ridder, André de      171, 292, 311, 313                        

Rijn, Rembrandt Harmenszn v.    368, 419                      

Rimbaud, Arthur      152-154, 288                   

Rod, Édouard       230                      

Roelofsen, Aleida      183                            

Rollinat, Maurice      12, 109, 112, 150, 156-160, 166, 

        183, 184, 187, 189, 194, 197, 

        225, 226, 325, 327-329, 339, 

        344, 345, 389, 396                          

Römkens, F.       57, 59     

Roos, Juliëtte       374, 381, 382                     

Roosdorp, Frits (pseudoniem van Frederik Schröder) 218, 315, 441                                          

Rops, Félicien       186                      

Rosen, Victor Léopold Marie, baron de   43, 45                   

Rosny, J.-H. (pseud. van Joseph Henri Honoré Boex en                                                           

Séraphin Justin François Boex)               131, 236                                                                                                        



 

 

Rössing, A.            210                     

Rössing, Johan Herman     372                           

Rouré, Jacques      151                  

Rousseau, Jean-Jacques     135, 190, 401                                        

Rovers, Daniël       14                       

Royaards, Willem      382                      

Royaards-Sandberg, Jacqueline    172-174, 332, 382                      

Russell, Madame      89                            

Ruusbroec, Johannes van     200 

Sablairolles, Johanna Cornelia Sophia (roepnaam Anna) 372, 378, 380                                     

Sade, Donatien Alphonse François de    37                                   

Sainte-Beuve, Charles-Augustin     170, 194, 360                                                                    

Samson, Henri Gilius      374                                       

Sand, George (pseudoniem van Amandine L.A. Dupin) 156, 157, 162                                    

Sanders, Mathijs      4, 202                                     

Santen Kolff, Jean-Jacques van    30                                     

Sapeck, Arthur (pseudoniem van Eugène Bataille) 100, 119, 324                                     

Sappho (van Lesbos)      404                                  

Sardou, Victorien      180                                                                                                

Satie, Erik       157                                                                                         

Savelberg, Petrus Jozef     61, 80-82, 208, 324                                                                       

Schelberg, L.J.G.      52                    

Schiller, Friedrich von     75, 140    

Schobben, Peter      542                    

Schoenmaeckers, Emile     352                                                                       

Scholtens, Catharina      542                      

Schopenhauer, Arthur     165                 

Schröder, Frederik       zie Roosdorp, Frits                

Schröder, Sebastiaan W.     542                 

Schubert, Franz      157                

Schülling (echtpaar)      79                   

Schulze, Cor(nelis Joh.)     207, 373, 374                    

Schwab, Herman(n)      372, 373                                                  

Sergier, Matthieu                                                    14, 17, 19                                                          

Shakespeare, William     132, 189, 228, 373, 398, 417, 

        424, 425                                

Shelley, Percy Byssh      35, 198                

Smaele, Paul de      159, 190                   

Smeets, Jean H.      309, 310              



 

 

Smit Kleine, Frits       zie Vluchtig, Piet                    

Snoek, Kees       4, 82, 441                   

Soledad       291                 

Somerwil, P.       170              

Sorg, Léon       165               

Soubirous, Bernadette     156                   

Spinoza, Baruch      105, 426                      

Spoor, Josephine      183                   

Starren, Henri      78                        

Steen, Jan       213, 419    

Stendhal                                                 

(pseudoniem van Marie-Henri Beyle)   300-302                                                            

Sterk (onderwijzer)      136, 137    

Stolz, Alban Isidor      62               

Stuiveling, Garmt      256                

Sue, Eugène       95, 98               

Sully, Jean-Paul       zie Mounet, Paul                

Swarth, Hélène      36                                                                 

Swedenborg, Emanuel     196                     

Szarama-Swolkieniowa, Maria                139     

Tacitus, Publius Cornelius     212, 424                       

Taine, Hippolyte      30, 31, 85, 87, 104, 105, 161,

        212, 301                                                

Tak, Pieter Lodewijk      220                    

Termorshuizen, Gerard     210, 311                      

Terranea, Louis      542                        

Thiers, Adolphe      110                         

Thissen, Josef       75                  

Thomas, Mathilde      207                     

Thorbecke, Johan Rudolph     48                  

Tideman, Pet       243                            

Tissot, Victor       411, 413                      

Toergenjev, Ivan      32                 

Toulouse-Lautrec, Henri de     244                            

Trifouillard (bijnaam van Erens)    173, 301                                

Trijbels, Johan      542      

Uyldert, Maurits      173 



 

 

Valkenhoff, Pierre van                         

(pseud. van P.J.H. Vermeeren)  171, 225                                                   

Vallès, Jules     111                                               

Vallette, Alfred    164, 176, 238, 251, 295, 334, 347, 429                                                           

Vallette-Eymery, Marguerite   zie Rachilde                                               

Vauthier, Albert    114, 116                            

Veldeke, Hendrik van   318                                       

Velter, André     113                   

Verga, Giovanni    238                  

Vergeer, Charles    102               

Vergilius, Publius Maro   214                    

Verlaine, Paul     128, 152-154, 194, 197, 235, 288, 300, 329, 

      344, 345                                                                        

Verlaine-Mauté, Mathilde                             152, 153                                                                                                   

Vermeeren, P.J.H.     zie Valkenhoff, Pierre van                    

Versluys, Willem    211, 219, 241-244, 246                   

Verstegen, Peter    438                   

Verstraeten, Pieter    26                       

Verwey, Albert    36, 80, 107, 166, 192, 198, 204, 205, 215, 216,

      219, 221, 231, 256, 270, 301, 302, 316-318                             

Veth, Jan Pieter    207, 221, 245, 316                     

Veuillot, Louis    155, 156, 201, 300, 301, 303, 310                  

Viala, Alain     12                                             

Villiers de l’Isle Adam,                       

Auguste, Comte de    109                                                           

Villon, François    234       

Viola, Maria     200                          

Visscher, Gradus    61                                                         

Vliegen, Jan Pieter Mathijs Hubert              55, 56, 61, 134, 243                                                                

Vloten, Francisca van   221, 222, 542                     

Vloten, Kitty van    173       

Vloten, Martha van    221                      

Vluchtig, Piet                                                                                                                                             

(pseud. van Frits Smit Kleine)  315                            

Vogelaar, Jacq    130                     

Vogelweide, Walther von der  84, 312                                                                                                                                      

Voltaire                                                                                                                                                                   

(pseud. François-Marie Arouet Le Jeune)  114, 156, 188, 395, 421                                                   

Vondel, Joost van den   75, 179, 212, 213, 215, 216, 291, 417, 423-425                     



 

 

Vosmaer, Carel     zie Flanor      

Vries, A.G.C. de    293       

Vries, Jan de      307                                                                                         

Vries, Liesbeth W. de   90       

Vries, Mathijs de    82       

Waalner, G.                                                                                                                                                         

(pseud. van Willem Gerard van Nouhuys) 36                                                                  

Wagner, Anna    244                                          

Wagner, Richard    121, 231                                       

Watteau, Jean Antoine   397                                

Weij, Jan-Willem van der   206, 240, 250, 257, 263, 283, 286, 293, 295, 

296,       315                                                                                          

Welman, Wilhelmina   373                      

Welschen, Ad     542                                               

Weyerhorst, Karl    106, 107, 134, 137, 138                                      

Wibaut, Florentinus Marinus   220                                                 

Wiertz, Frans     55                                        

Wiessing, H.P.L.    54                                                                             

Wijenberg, Paul    283, 542                       

Willem I, koning    47, 48, 54                                    

Willem III, koning    180                            

Witsen, Willem    102, 173, 207, 320                                         

Wolff, Albert     151, 157, 160, 251                                

Wolfgang                                                                                                                                                            

(pseud. Hendrik Wolfgang van der Meij)  314                                                                              

Wolters, Johannes    542                          

Wyzewa, Théodore de   89, 230  

Zeus      210                   

Zola, Émile     11, 30, 31, 32, 36, 82, 86, 87, 104, 111, 129-

      131, 139, 167, 193, 224, 230, 231, 236, 237, 

      240, 251, 253, 300-302, 330, 337, 339, 340, 

      344, 352, 404, 408, 409 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vader Henri Erens, de père – ‘beer’ volgens zijn kinderen 

Foto uit archief Cilia Erens te Amsterdam 

  



 

 

        

Ten Hagen, 1e druk 1938, ingen.                                          Ten Hagen/Thijmfonds, 1e                     
zwaar zwart papieren omslag,    druk 1938, geb. heel linnen, 
belettering in geel, bovenzijde    donkerblauwe band, belettering 
niet afgesneden      in goud 
 

     

Stofomslag met onbedrukte Ten Hagen/Thijmfonds, 1e     Thijmfonds, 1e druk 1938,                                 
flappen [2e druk] voor de  druk 1938, latere binding,     latere binding, geb. half                                
latere binding 1938 en de     geb. half linnen, linnen rug,    linnen, linnen rug, kartonnen 
uitgave 1940    kartonnen platten met zwart platten met blauw papier over-

                                        kunstleerpapier overtrokken, trokken, belettering in goud,                                                                                                                                                               

     belettering in goud, titel-      afgesneden, titelpagina gelijk                                                                                                                                                             

     pagina gelijk aan eerste            aan eerste binding    

     binding 

 

Eerste inventarisatie van de verschillende uitgaven van Vervlogen Jaren, hier beperkt tot 

die van het jaar 1938, door Bernard Asselbergs.       



 

 

 

 

 

 

 

Miekie Erens omstreeks 1930 

(Uitsnede foto Archief Angela Lampe-Schoenmaeckers) 

 


